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ِءادْهِْالَا

ٍدَّمَُحم انِِّیبَن  انِدِّیَس َو  یِلا 

انالْوَم یِلا  َنیِّیبَّنلا َو  ِمَتاخ  ِهّللا َو  ِلوُسَر 

ِهَعِْضب یِلا  َنینِمْؤُْملا َو  ِریمَا  ٍِّیلَع  َنیدِّحَوُْملا  َیلْوَم  َو 

ْيَدِّیَس یِلا  َنیَملاْعلا َو  ِءاِسن  ِهَدِّیَس  ِِهْبلَق  ِهَجَْهب  یفَطْصُْملا َو 

ِهَعْسِّتلا ِهَِّمئَْالا  َیِلا  ِْنیَسُْحلا َو  ِنَسَْحلا َو  ِْنیَْطبِسلا ، ِهَّنَْجلا ، ِلْهَا  ِبابَش 

ِمُولُع ِثِراو  َنیضَرَْالا َو  ِیف  ِهّللا  َهَّیَِقب  امَّیِسال  ِْنیَسُْحلا  ِْدلُو  ْنِم  َنیمَّرَکُْملا  َنیموُصْعَْملا 

 ، ِنیّدلا ِِملاعَم  ِِضئارَْفلا َو  ِءایْحِِال  ِرِخَّدُْملا  ِهَمَلَّظلاِِرباد َو  ِعْطَِقل  ِّدَعُْملا  َنیلَسْرُْملا ، ِءاِیْبنَْالا َو 

َّزِعُم ایَف  َفیرَّشلا  ُهَجَرَف  یلاعَت  ُهّللا  َلَّجَع  ِنامَّزلا  ِرْصَْعلا َو  ِبِحاص  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِهَّجُْحلا 

انَّسَمْدَقِءامَّسلاَو ِضْرَْالا  َْنَیب  ُلِصَّتُْملا  ُبَبَّسلااَهُّیَاِءادْعَْالا  َلِذُمایَوَءاِیلْوَْالا 

(6)

ٍهَعاِضِبب اْنئِج  َِکقاِرف َو  َِکتَْبیَغ َو  یف  َّرُّضلا  اَنَلْهَا  َو 

َکِّنَم َو ْنِم  َْلیَْکلا  اََنل  ِفْوَاَف  َِکتَّبَحَم  َِکئالِو َو  ْنِم  ٍهاجُْزم 

َْکنِم ٍهَمْحَر  ِهَرْظَِنب  اْنیَلَع  ْقَّدَصَت  َِکلْضَف َو 

َنینِسْحُْملا َنِم  َکیَرن  ّانِا 
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میرک نآرق  لک  ظفاح  رّسفم و  یلعزخ  هّللا  تیآ  ترضح  هیدییأت  نتم 

میحَّرلا ِنمْحَّرلا    ِ هّللا ِمِْسب 

لئاسو اـب  .دـننآ  ناـهاوخ  نارود  نآ  مدرم  هک  دـیآ  یم  دـیدپ  ون  ون  ییاـه  هتـساوخ  ناـمز  رتسب  رد  ینعی  تسا  یناـبز  ار  یناـمز  ره 
نامرآ يرگید  رد  کیره  يراذگرثا  اه و  ندمت  فالتخا  اب  زورما  دوش و  یم  فعاضم  اه  هتساوخ  هقباس  یب  ياه  هناسر  یتعنص و 

نوگانوگ و ياه 

(7)

تمدخ رمک  ات  تسا  ضرف  اهراجنه  نیا  ربارب  رد  هتخاسدوخ  زوسلد  دارفا  نارود و  نارکفتم  رب  دبای  یم  روهظ  عونتم  ياه  هتـساوخ 
لـسن نایم  نیا  رد  .شنازیملا  اب  ییابطابط  همالع  شریدغلا و  اب  ینیما  همالع  هک  هنوگ  نامه  دننک  رپ  ار  ألخ  نیا  دـندنبب و  مکحم  ار 
تئیه سیئر  ینوتـسیب  دمحم  رتکد  ياقآ  بانج  .داد  دـشر  دـناشن و  نارگـشهوژپ  نیا  هرفـس  رـس  رب  تفرگ و  تسد  دـیاب  ار  ناوج 
ینایب هداس و  ینابز  اب  ار  نارـسفم  دنمـشزرا  راثآ  هتفرگ و  هدـهع  هب  ار  راک  نیا  یهلا  لـضف  هب  ناوج  ریـسفت  ینآرق  هسـسؤم  هریدـم 

، نیریش
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ناشرایتخا رد  ار  عبانم  هک  یعوضوم  رد  یباتک  نتشون  هب  ار  نانآ  نیا  رب  هوالع  هداد  رارق  ناوج  لسن  رایتخا  رد  تادیقعت  زا  هتـساریپ 
باـجعا و ناـشراثآ  ندوب  دـنمفده  راکتـشپ و  راـک و  زا  میتشاد ، یهاـتوک  رادـید  روکذـم  هسـسؤم  زا  .دـنک  یم  توعد  هداد  رارق 

دیما هب  .مراتساوخ  ناشیارب  ینوزفا  قیفوت  رتشیب و  هضافا  نانم  دنوادخ  زا  دش ، رو  هلعش  منیسحت 

(8)

.دوش هداشگ  ناشیورب  یعیسو  ياهرد  یمالسا  فراعم  زا  مه  يریسفتریغ  لحارم  رد  هکنآ 

 . نیملاعلا بر  نیمآ 

یناثلا 1425 عیبر   21

دادرخ 1383  21

یلعزخ مساقلاوبا 
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(9)

همدقم

صاخشا بازحا و  تساه و  نابز  رس  رب  یمالسا  ياهروشک  نایم  داحتا  نیملسم و  تدحو  یمالـسا ، عماوج  رد  هک  تسا  ینامزرید 
نیا رد  هلاقم  باتک و  اهدص  .دننار  یم  تموکح  هتفرگ و  تسد  هب  ار  تردق  اهراعش  نیمه  اب  یمالسا  دالب  زا  يرایـسب  رد  یـسایس 

تبثم و یماگ  لمع  رد  اما  دنزرو ، یم  دیکأت  نآ  ترورـض  تیمها و  رب  ناگدنـسیون  ناگدـنیوگ و  ابطخ و  دوش و  یم  هتـشون  باب 
اه شالت  همه  اهنآ  هب  هجوت  نودـب  هک  درک  وجتـسج  يا  ینابم  رد  دـیاب  ار  اـه  یماـکان  نیا  هشیر  .دوش  یمن  هتـشادرب  هدـننک  نییعت 

.دنام دهاوخ  هجیتن  یب  نانچمه 

شیارگ همزـال  هک  یـشزرا  یقـالخا و  لوصا  يدـیحوت و  رکفت  حور  هک  یتـقو  .تسوا  ياـهرواب  ناـسنا و  دوخ  رد  یلـصا  لکـشم 
کی افرـص  نآ  ظفح  موزل  تدـحو و  .دیـشخب  دـهاوخن  يرمث  اه  شـالت  دـشابن  مکاـح  يرـشب  عماوج  رب  تسا  تدـحو  هب  یمومع 

ساسا نیا  رب  ناوتب  هک  تسین  كرتشم  يدام  عفانم  ظفح  يارب  یلمع  یمادقا  یـسایس و  کیتکات  یعطقم و  زاین  یعامتجا و  هیـصوت 
.داهن انب  رادیاپ  دنمورین و  يداحتا 

ّتنس نآرق و  هاگدید  زا  تدحو  ( 10)

، تسناد يراج  يراس و  یتسه  ملاع  ءایـشا و  همه  رد  ار  یهلا  هدارا  دیتسرپ ، ار  هناگی  يادخ  تشاد ، يدـیحوت  رکفت  ناوت  یم  رگم 
؟ دنام توافت  یب  نارگید  تشونرس  هب  تبسن  ادخ  قلخ  اب  طابترا  لمع و  نادیم  رد  اما 

شوگ هب  دیحوت  ياوآ  یتقو  مالسا  ردص  رد  هک  تسا  هنوگچ  تفرگ !؟ رارق  هقرفت » باحـصا  هاپـس   » رد دوب و  دحّوم  ناوت  یم  رگم 
، دسر یم  دندوب ، هدمآ  هوتس  هب  یتسرپ  تب  كرش و  تیمکاح  تملظ  زا  هک  نانآ  ناج 
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ياه هنیمز  هک  هچنآ  همه  دنزیر و  یمورف  بسن ، مان و  هریـشع و  هب  راختفا  اه و  ییارگ  موق  اه و  یـشورفرخف  یلهاج ، ياه  تیبصع 
يا هعماج  دنزاب و  یم  گنر  تیدوبع  رون  دحاو و  يادخ  هب  داقتعا  لباقم  رد  زین  یبسن  یببس و  طباور  یتح  دندوب  هقرفت  فالتخا و 

.دریگ یم  بقل  تما » ریخ   » هک دنروآ  یم  دیدپ 

مرکا ربمایپ  تنـس  نیئآ و  تسا ، یمالـسا  قرف  ناـیم  رد  دوش  هتـساک  اـی  هدوزفا و  نآ  رب  یفرح  یتح  هک  نآ  یب  ادـخ  باـتک  زورما 
گرزب رئاعـش  اهدص  دحاو و  کسانم  زامن و  دحاو ، راعـش  دحاو ، هلبق  .تسام  لمع  يامنهار  تیاده و  روشنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

هنادواج راوتسا و  ییاهروحم  دنناوت  یم  هک  تسا  یمالسا  بهاذم  همه  داقتعا  دروم  یمالسا 

(11  ) همدقم

دنتسه یمالسا  دالب  نارادمامز  نارکفنشور و  املع و  نیا  .دنرادن  یهانگ  لکشم و  مدرم ، .دنشاب  دحاو  هنومن و  یتما  لیکـشت  يارب 
 . دننک افیا  ریطخ  طیارش  نیا  رد  ار  شیوخ  تلاسر  تسیاب  یم  هک 

بطاخم هک  اجنآ  زا  و  مالسا » ناهج  رد  تدحو  میکحت  داجیا و  ياه  شور  ینابم و   » تخانش تهج  رد  تسا  یشالت  رضاح  باتک 
هدش نیودت  مجح  مک  هصالخ و  تروص  هب  بلاطم  دنشاب ، یم  رکفنشور  هدیمهف و  ناناوج  یفیلأت  راثآ  همه  رد  هسسؤم  نیا  یلصا 

 . تسا

ناتسبات 1386 نارهت 

ینوتسیب دمحم  رتکد 

ناوج ریسفت  ینآرق  هسسؤم  سیئر 
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ّتنس نآرق و  هاگدید  زا  تدحو  ( 12)

تّنس نآرق و  هاگدید  زا  تدحو 

تسا هدرک  یبای  هشیر  یسررب و  ار  تدحو  هلأسم  دیجم  نآرق  رد  يرایسب  تایآ 

.داد میهاوخ  اه  نآ  نوماریپ  یتاحیضوت  سپس  مینک ، یم  يدنب  هتسدار  تایآ  نیاءادتباام 

بّزحت عطقت و  زا  عنم  تایآ  لوا  هتسد 

اوُعَّطَقَتَف ِنوُقَّتاَف .  ْمُکُّبَر  اَنَا  ًهَدِـحاو َو  ًهَُّما  ْمُُکتَُّما  ِهِذـه  َّنِا  .ٌمیلَع َو  َنُولَمْعَت  اـِمبّینِا  اـِحلاص  اُولَمْعا  ِتاـبِّیَّطلا َو  َنِم  اُولُک  ُلُـسُّرلا  اَـهُّیَا  اـی  »
( نونمؤم ات 53 /   51 « ) َنوُحِرَف ْمِْهیََدلاِمب  ٍبْزِح  ُّلُک  اُربُز  ْمُهَْنَیب  ْمُهَْرمَا 

، امـش تما  نیا  : » دیامرف یم  دعب  .دنهد  ماجنا  حلاص  لمع  دنروخب و  تابیط  زا  هک  دهد  یم  رارق  بطاخم  ار  نالوسر  ادتبا  دـنوادخ 
راگدرورپ نم  تسادحاو و  تما  کی 

(13)

، راگدرورپ دیحوت  اب  مدرم ، نیب  تدحو   » اج نیا  رد  مینک  یم  هظحالم  متسه »، امش 
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«. دنموزلم مزال و 

اوه و ولج  هدـش ، رما  نآ  هب  ردـقنیا  نآرق  رد  هک  اوقت  نیا  .دیـشاب  هتـشاد  اورپ  ادـخ  زا  دـینک و  هشیپ  اوقت  نوُقَّتاَف » : » دـیوگ یم  دـعب 
.دریگ یم  ار  اه  ینیبدوخ  اه و  ینادان  اه ، تلاهج  سوه ،

ینعی .تسا  اوقت  هب  مازتلا  ثُّبشت و  شطرـش  شیپ  دیـشاب ، قفوم  راگدرورپ  ِدیحوت  تما و  تدحو  هنیمز  رد  دیهاوخب  امـش  رگا  ینعی 
ماجنا دـنک ، یم  ءاضتقا  ناتایند  هچ  ره  تسه ، ناتـسوه  اوه و  هچ  ره  دـهاوخ ، یم  ناتلد  هچ  ره  و  دـیهدن ، تسد  زا  ار  دوخ  لرتنک 

.دیشاب رادهگندوخ  دینک ، لرتنک  ظفح و  ار  ناتدوخ  هکلب  ، دیهدن

ای  ) اه تما  نیا  ...اُربُز » ْمُهَْنَیب  ْمُهَْرمَا  اوُعَّطَقَتَف  : » دیوگ یم  هلصافالب  رکذت  نیا  زا  دعب 

ّتنس نآرق و  هاگدید  زا  تدحو  ( 14)

هب ینعی  ندرک ، هعطق  هعطق ، ار  يزیچ  دایز  یپرد و  یپ  تّدش و  اب  ینعی  عُطَقَت »  » .دندرک هراپ  هکت  ناشنیب  رد  ار  ناشرما  مالسا ) تما 
، نشور راکشآ و  تروص 
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لد دراد  شدوخ  هچنآ  هب  یهورگ  ره  َنوُحِرَف » ْمِْهیََدلاِمب  ٍبْزِح  ُّلُک  : » دیوگ یم  دـعب  دـندش ، هراپ  هکت  دـش و  عقاو  ناشنیب  فالتخا 
ینعی رکفت  زرط  نـیمه  تـسا و  دودرم  نارگید  هـیور  صیخــشت و  نـیرترب  يو  صیخــشت  دــنک  یم  روـصت  تـسا و  هدرک  شوـخ 
یعمج هدارا  یلم و  تدحو  میظع  راوید  رد  ار  فاکـش  نیلوا  نیریاس ، یـسانشراک  یـصصخت و  ياههاگدـید  یفن  ینیبرتربدوخ و 

.دنک یم  داجیا 

تدحو زا  سپ  فالتخا  زا  عنم  تایآ  مود  هتسد 

( نارمع لآ  /102 «) َنوُِملْسُم ُْمْتنَا  ِّالا َو  َُّنتوُمَت  ِِهتاُقت َو ال  َّقَح  َهّللااوُقَّتا  اُونَما  َنیذَّلااَهُّیَاای  : » دیامرف یم  ادتبا 

(15  ) تدحو زا  سپ  فالتخا  زا  عنم  تایآ 

تدحو هب  رما  زا  لبق  نآرق  تسا ، یقاش  فیلکت  رایـسب  تسا ) دنوادخ  هتـسیاش  هک  ییاوقت  روط  نآ  دینک ، هشیپ  اوقت  اهناملـسم  يا  )
كاپ كاپ  ناتیاه ، لد  امش  ات   » ینعی .تسادخ  هتسیاش  هک  يدح  رد  مه  نآ  دنک ، یم  حرطم  ار  يوقت  دعب ، هیآ  رد 
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رب ار  دوخ  يرترب  دهاوخ  یم  سیئرای  ملاع  نالف  ًالثم  دیسر ،» یمن  تدحو  هب  دینکن ، لرتنک  تسرد  ار  شکرـس  سفن  نیا  و  دوشن ،
نآ دیـشاب  هتـشاد  يوقت  دیاب  .دوش  یم  فالتخا  أشنم  رما ، نیمه  .دزرو  یم  رارـصا  دوخ  لطاب  فرح  رب  دناشنب ، یـسرک  هب  نارگید 

شسوه واوه  میلست  هک  یناسنا.دیشابادخ  میلست  گرم  مدات  ینعی  دیشاب ) ملـسم  هک  نیارگمدیریمن  دینک ، یعـس  و  : ) دیوگ یم  هاگ 
، دسر یمن  تدحو  هب  و  تسا ، شماقم  هاج و  لام ، میلست  شدوخ ، سفن  میلست  هکلب  .تسین  مه  ادخ  میلـست  درادن ، اوقت  دشاب ، یم 

و هیآ ، نیارد  سپ  .دسر  یمن  مه  دیحوت  هب  هک  نیاامک 

ّتنس نآرق و  هاگدید  زا  تدحو  ( 16)

.تسا تدحو » هب  ندیسر  طرش  يوقت   » لبق هیآ 

ْمُِکبوـُُلق َْنَیب  َفَّلَاَـف  ًءآدـْعَا  ُْمْتنُک  ِْذا  ْمُْکیَلَع  ِهّللا  َتَمِْعن  اوُرُکْذاَو  اُوقَّرَفَتـالَو  اـعیمَج  ِهّللا  ِلـْبَِحب  اوُمِـصَتْعا  َو  : » دـیامرف یم  دـعب  هـیآ  رد 
لآ  / 103 « ) َنوُدَـتْهَت ْمُکَّلََعل  ِِهتایا  ْمَُکل  ُهّللا  ُنِّیَُبی  َِکلذَـک  اْهنِم  ْمُکَذَْـقنَاَف  ِراـّنلا  َنِم  ٍهَْرفُح  افَـش  یلَع  ُْمْتنُک  اـناوِْخا َو  ِِهتَمِْعِنب  ُْمتْحَبْـصَاَف 

(. نارمع
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، بزح ینعی  بُّزحت  ندش ، هعطق  هعطق ، ینعی  عّطقت  ندش ، هقرف  هقرف  ینعی  قُّرَفَت ، دیوشن ) قرفتم  دیوش و  کسمتم  ادخ  نامسیر  هب  )
و داد ، تفلا  امش  ياه  لد  نیب  ادخ  دیدوب ، مه  نمشد  امـش  هک  دیروایب  دایب  ناتدوخ  رب  ار  ادخ  تمعن  : » دیوگ یمدعب  ندش ، بزح 

راـنک رد  امـش  : » دـیامرف یم  دـعب  تسا ) تمعن  نیرت  گرزب  ناناملـسم  نیب  تفلا  توـخا و   ) دـیدش مه  ردارب  تفلا  نـیا  هجیتـن  رد 
ار امش  ادخ  دیدوب ) هتفر  شتآ  رد  طوقس  زرم  ات  دیتشاد  تیلهاج  رد  هک  یفالتخا  نآ  تلع  هب  ، ) دیدوب شتآ  لادوگ 

(17  ) تدحو زا  سپ  فالتخا  زا  عنم  تایآ 

تاجن شتآ  يایرد  زا  تدحو  اب  ار  اه  ناملسم  دنوادخ  دوش ، یم  قرغ  دراد  هک  یـسک  نداد  تاجن  ینعی  قیرغ ، ذاقنا  « ) داد تاجن 
تیادـه دـیاش  دـنک  یم  نایب  امـش  يارب  ار  دوخ  تایآ  دـنوادخ  نینچ  نیا  : ) دـیامرف یم  دـعب  تسا » شتآ  ياـیرد  هقرفت   » ینعی داد 

(. دیوشب

ِفوُْرعَْملِاب َو َنوُُرمْأَی  ِْریَْخلا َو  َیِلا  َنوُعْدَی  ٌهَُّما  ْمُْکنِم  ْنُکَْتلَو  : » دیوگ یم  دعب  هیآ  رد 
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و تما ، تدحو  رد  دیسرب ، یلاع  میهافم  نیا  هب  دیهاوخب  امش  رگا  نارمع ) لآ   / 104 « ) َنوُِحْلفُْملا ُمُه  َِکئآلُوا  ِرَْکنُْملا َو  ِنَع  َنْوَْهنَی 
ار مدرم  هدرک  یهن  رکنم  زا  رما و  فورعم  هب  امـش ، زا  یتعامج  هک  تسا  نیا  شطرـش  دیـشاب ، قفوم  اوقت  هّللا و  ِْلبَح   » هب ماصتعا  رد 

یتعامج رگا   » ینعی .دنک  یم  حرطم  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ریخ ، هب  توعد  هلأسم  هلـصافالب  نآرق ، دـننک ، توعد  ریخ  هب 
فورعم و هب  رمآ  هاوخریخ و  حلصم و 

ّتنس نآرق و  هاگدید  زا  تدحو  ( 18)

.دنراد یمرب  تسد  اوقت  زا  امتح  و  دنور » یم  بزحت  هقرفت و  فرطب  مدرم  دوخب  دوخ  دنشابن ، ناناملسم  نیب  رد  رکنم ، زا  یهان 

دنراد هقطنم  مادک  رد  اجک و  رد  اه  ناملسم  هک  دنـشاب  بقارم  هشیمه  يا  هدع  هک  تسا  نیا  تدحو ، يوقت و  فرط  هب  نتفر  طرش 
اهنآ هب  دنراد ، یمرب  تسد  تدحو  هار  زا  دنور و  یم  هقرفت  هار  هب  دنراد  اجک  .دنراد  یمرب  تسد  ریخ  زا  و  دنور ، یم  رـش  فرط  هب 

هک دشاب ، اه  ناملسم  نیب  رد  یتعامج  نینچ  دیاب  دنهدب ، رادشه 
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، دارفا نیا  دیاب  یمالسا  تدحو  مالسا و  مخ  چیپرپ و  هار  رد  ینعی  .دنوش  یم  راگتسر  اه  ناملسم  َنوُِحْلفُْملا » ُمُه  َِکئآلُوا   » دوب رگا 
.میوش راگتسر  ات  دننک  ییامنهار  ار  ام 

: دیامرف یم  هقرفت و  هلأسم  هب  ددرگ  یمرب  هرابود  دعب  تایآ  رد 

(19  ) تدحو زا  سپ  فالتخا  زا  عنم  تایآ 

( نارمع لآ  /105  ) ٌمیظَع ٌباذَع  ْمَُهل  َِکئآلُوا  ُتانِّیَبلا َو  ُمُهَءآج  ام  ِدَْعب  ْنِم  اوُفَلَتْخاَو  اُوقَّرَفَت  َنیذَّلاَک  اُونوُکَتال  َو 

نانآ هب  راگدرورپ )  ) نشور ياه  هناـشن  هک  نآ  زا  سپ  مه ) نآ  ، ) دـندرک فـالتخا  دـندش و  هدـنکارپ  هک  دیـشابن  یناـسک  دـننام  و 
َدَْعب ُْمتْرَفَکَا  ْمُهُهوُجُو  ْتَّدَوْسا  َنیذَّلا  اَّمَاَف  ٌهوُجُو  ُّدَوْسَت  ٌهوُجُو َو  ُّضَْیبَت  َمْوَی  : » دیوگ یم  سپـس  .دنراد  یمیظع  باذع  اه  نآ  دیـسر و 

نآ دنهایسور ، یهورگ  دیفسور و  یهورگ  هک  دمآ  دهاوخ  يزور  نارمع ) لآ   / 106 « ) َنوُرُفْکَت ُْمْتنُک  اِمب  َباذَْعلا  اُوقوُذَف  ْمُِکناْمِیا 
، تسا هایس  ناشیاهتروص  هک  ییاه 
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هک نیا  زا  دعب  دیدرک ؟ ادیپ  فالتخا  تدحو ، زا  دعب  دیدش ؟ رفاک  نامیا  زا  دعب  امـش  دیوگ  یم  دیوگ ؟ یم  هچ  اه  نآ  هب  دـنوادخ 
: دهد یم  همادا  هاگ  نآ  تسا .» نامیا  زا  دعب  رفک  تقیقح ، رد  تدحو  زا  دعب  هقرفت   » یلب دیتفر ؟ ّرش  فرط  هب  دیدوب ، ریخ  طخ  رد 

ّتنس نآرق و  هاگدید  زا  تدحو  ( 20)

تمحر رد  دنتسه ، دیفـسور  هک  ییاه  نآ  اما  نارمع ) لآ   / 107 « ) َنوُدـِلاخ اهیف  ْمُه  ِهّللا  ِهَمْحَر  یفَف  ُ-ْم  هُهوُجُو ْتَّضَْیبا  َنیذَّلااَّمَا  «َو 
.دننادواج دّلخم و  ادخ 

، سکع هب  هقرفت  نارادفرط  .دنراگتسر و  ترخآ  رد  دیفسور و  ایند  رد  تدحو ، نارادفرط   » هک دیآ  یم  تسد  هب  هیآ  نیا  قایـس  زا 
«. دنهایسور دنتسه و  باذع  لومشم  ترخآ  ایند و  رد 

هیام ایند ، رد  هقرفت  سکعلاب  و  تسا ، ترخآ  رد  شیاسآ  یتحار و  ثعاب  و  ناهج ، نیا  رد  ادخ  تمعن  یمالـسا ، توخا  تدـحو و 
.تسا ترخآ  ییور  هیس  هیام  ایند  ییور  هیس  ترخآ و  يدیفسور  هیام  ایند  رد  يدیفسور  یلب ، .تسا  يورخا  باذع 
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نآرق هک  تسا  نیا  بیجع  الاح  دنک  یم  مّسجم  ار  تخبدب  تخبشوخ و  مدرم  عضو  يدیفسور ) یهایسور و   ) ریبعت ود  نیا  اب  نآرق 
ینعی بلطم ، نیا  زا  سپ 

(21  ) تدحو زا  سپ  فالتخا  زا  عنم  تایآ 

.دنک یم  حرطم  ار  رکنمزا  یهن  فورعم و  هبرما  هلأسم  هرابود  هقرفت  تدحو و  زا  ثحب 

فالتخا هقرفت و  ثحب  هب  دـعب  درک ، حرطم  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هلأسم  هاگ  نآ  دوب ، فـالتخا  تدـحو و  زا  ثحب  لوا 
: دیوگ یم  ددرگ و  یمرب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هب  مودراب  يارب  زاب  و  تشگرب ،

رما هک  دیتسه  تما  نیرتهب  یتقو  رد  امش  ( ) نارمع لآ  /110 « ) ِرَْکنُْملا ِنَع  َنْوَْهنَتَو  ِفوُْرعَْملِاب  َنوُُرمْأَت  ِساّنِلل  ْتَجِرُْخا  ٍهَُّماَْریَخ  ُْمْتنُک  »
زا و  فالتخا ،  و  بّزحت ، قّرفت ، نامه  اج ، نیا  رد  رکنم  تسا ، توخا  تدحو و  نامه  فورعم ، دـینک ) رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب 

«. دراد هطبار  ًالماک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هلأسم  اب  فالتخا  تدحو و  هلأسم  ، » نیاربانب .تسا  نتفر  رفک  فرط  هب  نامیا 
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: دیامرف یمدعب  هیآردودهد  یمرارق  تربع  هیام  ، ام ياربار  باتک  لها  تایآ  نیا  نایاپرد 

ّتنس نآرق و  هاگدید  زا  تدحو  ( 22)

زا مه  امش  رگا  اه ، ناملسم  يا  ینعی  .دنتـسه  لیلذ  دنوش ، هتخانـش  اج  ره  نارمع ) لآ   / 112 « ) ...اوُفُِقث ام  َْنیَا  ُهَّلِّذلا  ُمِْهیَلَع  َْتبِرُض  »
رباربرد اه  ناملـسم  ارچ  .تشاد  دـیهاوخ  ار  تشونرـس  نیمه  مه  امـش  دـیورب ، بزحت  هقرفت و  فرط  هب  دـیرادرب و  تسد  تدـحو 

، تردقربا کی  الاح  .دوب  ناهج  رد  تردق  ربا  ود  ًالبق  دندش ؟ طلسم  ناناملسم  رب  و  دنا ، هداتفا  ولج  نارگید  ارچ  دنا ؟ لیلذ  نارگید 
نیاربانب.دنا هتفر  ار  هقرفت  هار  اه  ناملسم  هک  نیا  يارب  ارچ ؟ ناناملسم  رب  طلـسم  ناملـسم و  ریغ  مه  همه  تردق ؟ ربا  دنچ  هدنیآ  رد 

«. تسا تلذ  اب  مزالم  بّزحت  هقرفت و  »

 : ندش تسس  عزانت و  زا  عنم  تایآ  موس  هتسد 

( لافنا  / 46 « ) َنیِربّصلا َعَم  َهّللا  َّنِا  اوُِربْصاَو  ْمُکُحیر  َبَهْذَت  اُولَشْفَتَف َو  اوُعَزانَت  َُهلوُسَر َو ال  َهّللا َو  اوُعیطَا  «َو 
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(23  ) ندش تسس  عزانت و  زا  عنم  تایآ 

هک دش  هتفگ  ًالبق  هک  تسا  ییاوقت  نامه  هّللا و  لبح  هب  ماصتعا  نامه  لوسر ، ادخ و  زا  تعاطا  نیا   ) .دینک تعاطا  ار  لوسر  ادخ و 
تروص هب  دیاب  فالتخا  ندرک ، گنج  رگیدکی  اب  ندرکاوعد ، ینعی  هعزانم  عازن و  دـینکن ، عازن  مه  اب  تسا ،) ریخ  تدـحو و  أشنم 

« لَشَف « » اُولَـشْفَتَف « ؟ دوش یم  هچ  دیـسر  هعزانم  هب  تافالتخا  میدرک و  عازن  رگا  بوخ  دشابن ، ندرک  اوعد  تروص  هب  دیاینرد ، عزانت 
: دیوگ یم  دعب  درک ، لیلذ  ار  هعماج  نآ  ناوت  یم  دوز  هک  دوش  یم  یتسـس  بویعم و  هعماج  کی  امـش  هعماج  ندـش ، تسـس  ینعی 
موق و هطبار  کی  ربص  دـینک ، ربص  دـیاب  دـیریگب ، ار  لَشَف  عزانت و  نیا  ولج  دـیهاوخب  امـش  رگا  ینعی  َنیِربّصلا » َعَم  َهّللا  َّنِا  اوُِربْصاَو  »

تـسد نآ  هب  یناطیـش  رکف  کی  تساوخ و  ار  يزیچ  شلد  ناسنا  رگا  دوش ، یمن  ربص  نودـب  مه  اوقت  نوچ  دراد ، اوقتاـب  یـشیوخ 
.دیامن لرتنک  ار  دوخ  دنک و  ربص  دیاب  داد ،

ّتنس نآرق و  هاگدید  زا  تدحو  ( 24)

نینچ اج  نیا  هک  تسا  تیصعم  رد  ربص  نآ  مسق  کی  تسا ، مسق  دنچ  ربص 
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، درک لمحت  دیاب  تسه  يرظن  فالتخا  رگا  ای  .درک  ربص  دـیاب  تسا  ضرم  ضرغ و  سوه و  يوه و  فالتخا  أشنم  رگا  ینعی  تسا 
قرفت هن  بزحت ، هن  سوه ، اوه و  هن  هدرکن ،) در  مالـسا  ار  نیا  هک  ، ) دنراد رظن  فالتخا  هلأسم  کی  رد  رگیدکی  اب  ناملـسم  ود  رگا 
هتـشاد ربص  لمحت و  فلاـخم  رظنراـهظا  ربارب  رد   » دـننک و لـمحت  دـنریذپب ، ار  رگیدـکی  دـیاب  دـنراد  رظن  فـالتخا  رگا  عطقت  هن  و 

.تسا ربص  اوقت و  دماجنین ، قرفت  عطقت و  هب  تاعزانم  هک  نیا  هار  سپ  دنشاب .»

ْنَم ْمُْکنِم  َنوُّبُِحتام  ْمُکیرَاام  ِدـَْعب  ْنِم  ُْمْتیَـصَع  ِْرمَْالا َو  ِیف  ُْمتْعَزانَت  ُْمْتلِـشَف َو  اِذا  یّتَح  ِِهنْذِِاب  ْمُهَنوُّسُحَت  ِْذا  ُهَدـْعَو  ُهّللا  ُمُکَقَدَـص  ْدََـقل  «َو 
( نارمع لآ  /152 « ) ...َنینِمْؤُْملا یَلَع  ٍلْضَفوُذ  ُهّللاَو  ْمُْکنَعافَع  ْدََقلَو  ْمُکَِیلَْتبَِیل  ْمُْهنَع  ْمُکَفَرَص  َُّمث  َهَرِخْالا  ُدیُری  ْنَم  ْمُْکنِم  اْینُّدلا َو  ُدیُری 

(25  ) ندش تسس  عزانت و  زا  عنم  تایآ 

هعماج دیدش ، تسس  هک  یماگنه  ات  ...ِْرمَْالا » ِیف  ُْمتْعَزانَت  ُْمْتلِـشَف َو  اِذا  یّتَح  « ؟ دوب نینچ  یک  ات  میدرک ، مینک و  یم  دییأت  ار  امـش  ام 
امش دنمورین  هتسب و  مه  هب  دحاو 
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راک رد  رگیدکی  اب  دیدروآ ، يور  هانگ  هب  امش  داد ، هئارا  امش  هب  دیتشاد  تسود  هک  ار  يزوریپ  حتف و  هک  نیا  زا  سپ  و  دش ، تسس 
ار ادـخ  ظفح و  ار  يردارب  توُخا و  هک  ییاج  ات  .دـنک  تیامح  ار  امـش  هک  هدادـن  هدـعو  ادـخ  رگید  اجنیا  .دـیتخادرپ  عازن  هب  دوخ 

( . دمحم  / 7 « ) ...ْمُکْرُْصنَی َهّللا  اُورُْصنَت  ْنِا  ، » میداد میهد و  ترصن  ار  امش  میدرک  هدعو  دیدرک ، يرای 

جاور هانگ  دش و  عورش  امش  نایم  يریگ  هناهب  دیداتفا و  مه  ناج  هب  و  دیدش ، نامیا  تسس  یتقو  اما  .دراد  طرش  ادخ  ترصن  املسم 
.تسین يربخ  ام  ترصن  زا  رگید  درک  ادیپ 

ّتنس نآرق و  هاگدید  زا  تدحو  ( 26)

اْینُّدلا َو ُدیُری  ْنَم  ْمُْکنِم  : » دیامرف یم  دندیورگ ؟ نایـصع  هب  تعاطا ، زا  دعب  ارچ  دندرک ؟ ادـیپ  عزانت  فالتخا و  ارچ  دـید  دـیاب  الاح 
« . ...َهَرِخْالا ُدیُری  ْنَم  ْمُْکنِم 

تافالتخا همه  تسا ، ایند  رس  اوعد  تسایندرس ، امش  فالتخا 

ص:21

تنس نآرق و  هاگدید  زا  www.Ghaemiyeh.comتدحو  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 143زکرم  هحفص 28 

http://www.ghaemiyeh.com


شأشنم یبزح  یسایس ، يرکف ، تافالتخا  یتح  تسا ، روط  نیمه  اعقاو   (1)« اینُّدلا ُّبُح  ٍهَئیطَخ  ِّلُک  ُْسأَر  تسا «  ایند  ّبُح  شا  هشیر 
، فالتخا زا  عون  نیا  ربارب  رد  .دنک  هدافتسا  یناطیش  یلیاسو  زا  ادخ  ياضر  يارب  یهورگ  ای  یـسک  درادن  ناکما  اریز  تسایند  ّبح 
هب هک  یمادام  یلو  دـنک ، یم  لاؤس  دـنک ، یم  ثحب  دـنک ، یم  هعلاطم  تسا ، قح  بلط  رد  هک  یناسنا  تسه ، مه  يرگید  فالتخا 

اب هدیسرن ، قح 

(27  ) ندش تسس  عزانت و  زا  عنم  تایآ 

تـسایر یبلطایند ، سوه ، اوه و  زا ، یـشان  فالتخا  نیا  اما  .دراد  فالتخا  دنتـسه ، قح  يوجتـسج  رد  مه  اهنآ  هک  يرگید  ناـسک 
فـالتخا عون  نیا  دـنراد ، فـالتخا  مه  اـب  دـنا  هدـیدن  ار  عقاو  نوچ  تسا ، رظن  فـالتخا  .تسین  یبلط  هقرفت  يزاـب و  بزح  یبـلط ،

 . دش دهاوخ  یمومع  راکفا  ریونت  قیاقح و  فشک  ثعاب  اریز  تسین  مومذم 

ص:22
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 : تقیقح فشک  زا  سپ  هقرفت  زا  عنم  مراهچ  هتسد 

یمادـیپ فالتخا  دـش  فشک  اـهنآ  يارب  تقیقح  دـندرک و  ادـیپ  ملع  هک  نیا  زا  سپ  دارفا  زا  يرایـسب  هک  میناوخ  یم  هیآ  دـنچ  رد 
: تایآ نیا  رد  هلمج  زا  .دناد  یم  رفک  هناشن  ارنآ  یتح.دنک  یم  عنم  نآرق  ار  فالتخا  نیا  .دننک 

ییاه تیعمج  اه و  تما  نآ  دـننام  امـش  نارمع .) لآ   / 105 « ) ...ُتانِّیَبلا ُمُهَءآج  ام  ِدـَْعب  ْنِم  اوُفَلَتْخا  اُوقَّرَفَت َو  َنیذَّلاَک  اُونوُکَت  ـال  «َو 
تایآ هک  نیا  زا  سپ  هک  دیشابن 

ّتنس نآرق و  هاگدید  زا  تدحو  ( 28)

.دندیئارگ قّرفت  هب  دندرک و  فالتخا  دمآ ، ناشغارس  هب  ملع  تانّیب و 

رگم دندشن  قرفتم  نانآ  يروش ) 13 و 14 /  « ) ْمُهَْنَیبایَْغب ُْملِْعلا  ُمُه  َءاج  ام  ِدَْعب  ْنِم  ِّالا  اُوقَّرَفَت  ام  ...ِهیف َو  اُوقَّرَفَتَت  َنیّدـلا َو ال  اوُمیقَا  ْنَا  »
یـضعب هک  نیا  يارب  ْمُهَْنَیب » « ؟ ارچ دندش  قرفتم  هدرک و  فالتخا  دمع ، ملع و  يور  زا  ینعی  .دمآ  ناشغارـس  هب  ملع  هک  نآ  زا  دعب 

.دننک زواجت  يرگید  رب  دنتساوخ  یم  اه  نآ  زا 
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، دنک یم  مایق  اذل  تفرگ ، دهاوخ  يرگید  ار  تسایر  دنک ، یهاتوک  يا  هظحل  رگا  دنیب  یم  ًالثم  تسا ، متس  زواجت و  ینعم  هب  یَْغب » »
، دـنراد فالتخا  یملع ، هلأـسم  کـی  رد  افرـص  هک  تسین  نیا  عوضوم  .دوش  یم  ادـیپ  هقرفت  هک  تساـجنیا  روط ، نیمه  مه  يرگید 

مه رما  نیا  دبای ، طلـست  دوخ  بیقر  رب  دهاوخ  یم  مه  وا  و  دـنک ، ادـیپ  هرطیـس  يرگید  رب  دـهاوخ  یم  یکی  نیا  هک  تسا  نیا  هکلب 
.تسا ملع  زا  دعب  ابلاغ 

(29  ) تقیقح فشک  زا  سپ  هقرفت  زا  عنم 

يدیلپ فده  کی  ره  نوچ  اما  دنا  هدیـسر  قح  هب  هن  .دنـسرب  قح  هب  دنهاوخ  یم  دننز و  یم  مدق  ملع  بلط  هار  رد  هک  تسین  نینچ 
.دوش یم  ادیپ  فالتخا  دنک و  یم  ادج  ار  شهار  دسرب ، نآ  هب  دهاوخ  یم  و  دراد ،

( هرقب /213 «) ْمُهَْنَیبایَْغب ُتانِّیَْبلا  ُمُْهتَءاجامِدَْعب  ْنِم  ُهُوتُوا  َنیذَّلاَِّالا  ِهیف  َفَلَتْخااَمَو  »

ایَْغب ، ) دمآ ناشغارـس  هب  تانّیب  هک  نیا  زا  سپ  دـش و  هداد  باتک  اه  نآ  هب  هک  نآ  زا  سپ  رگم  دـندرکن ، ادـیپ  فالتخا  اه  هقرف  نیا 
يارب زاب  مُهَْنَیب )
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.دننک ادیپ  هرطیس  رگید  یضعب  رب  دنتساوخ  یم  یضعب  هک ، نیا 

: دننام .درب  یم  مسا  نانآ  زا  اج  دنچ  رد  تسا ، لیئارسا  ینب  هرابرد  ابلاغ  تایآ ، نیا 

( نارمع لآ   / 19 « ) ْمُهَْنَیب ایَْغب  ُْملِْعلا  ُمُهَءاج  ام  ِدَْعب  ْنِم  ِّالا  َباتِْکلا  اُوتُوا  َنیذَّلا  َفَلَتْخا  اَم  «َو 

ّتنس نآرق و  هاگدید  زا  تدحو  ( 30)

، دننک زواجت  رگید  یضعب  رب  یضعب  دنتساوخ  یم  هک  نیا  يارب  دندرک ، ادیپ  ملع  هک  نیا  زا  سپ  رگم  دندرکن ، فالتخا  باتک  لها 
.دننک فالتخا  هک  دش  ثعاب  یبلط  يرترب  و 

َکَّبَر َّنِا  ُْملِْعلا  ُمُهَءآج  یّتَح  اوُفَلَتْخا  اَمَف  ِتابِّیَّطلا  َنِم  ْمُهاـْنقَزَر  ٍقْدِـص َو  َأَّوَبُم  َلیئآرِْـسا  آـیَنب  اـنْأََّوب  ْدََـقل  َو  : » دـیوگ یم  رگید  هیآ  رد 
( سنوی  / 93 « ) َنوُِفلَتْخَی ِهیف  اُوناک  امیف  ِهَمایِْقلا  َمْوَی  ْمُهَْنَیب  یضْقَی 

ْمُهاْنلَّضَف : » دیوگ یم  دعب  هیآ  رد  ، ) میداد تسایر  میداد ، تابّیط  لیئارسا  ینب  هب 
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ندمآ زا  دعب  و  اه ، تمعن  همه  نیا  زا  دـعب  اه ، نیا  اما  میداد ) يرترب  ناشدوخ  رـصع  نایناهج  همه  رب  ار  نانآ  ینعی : َنیَملاْعلا » یَلَع 
سوه اوه و  ربارب  رد  .دنرادن و  اوقت  املسم  یناسک  نینچ  .دندش  قرفتم  هتسد و  هتسد  ملع ، تانّیب و  باتک و 

(31  ) تقیقح فشک  زا  سپ  هقرفت  زا  عنم 

.دنرادن مه  ربص 

َنِم ٍتانَِّیب  ْمُهاْنیَتا  َنیَملاْعلا َو  یَلَع  ْمُهاْنلَّضَف  ِتابِّیَّطلا َو  َنِم  ْمُهاْنقَزَر  َهَُّوبُّنلا َو  َمْکُْحلا َو  َباتِْکلا َو  َلیئارِْـسا  یَنب  اْنیَتا  ْدََـقل  َو  : » رگید هیآ 
 / و 17  16 « ) َنوُِفلَتْخَی ِهیف  اُوناک  امیف  ِهَمایِْقلا  َمْوَی  ْمُهَْنَیب  یـضْقَی  َکَّبَر  َّنِا  ْمُهَْنَیب  ایَْغب  ُْملِْعلا  ُمُهَءاـج  اـم  ِدـَْعب  ْنِم  ّـِالا  اوُفَلَتْخا  اَـمَف  ِْرمَْـالا 

( هیثاج

ادـیپ تدایـس  لیئارـسا  ینب  دـنریگب  تربع  هک  نیا  يارب  هدرک ، لقن  ناناملـسم  يارب  ار  لیئارـسا  ینب  ياـه  ناتـساد  تاـعفد  هب  نآرق 
لوق هب  و  دنتشاد ، يرترب  رگید  ماوقا  رب  ناشدوخ  نامز  رد  .دنداد  لیکشت  تموکح  هدرک و  هبلغ  نوعرف  رب  و  دندرک ،

ص:26
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نیا زا  دعب  .دـندوبن  دـحّوم  رگید  ياه  تما  .دوب  اه  نآ  تسد  رد  لیئارـسا ، ینب  تردـق  نامز  رد  دـیحوت  مچرپ  نیخروم  زا  یـضعب 
تخبدب هبترم  کی 

ّتنس نآرق و  هاگدید  زا  تدحو  ( 32)

دصق اریز  دمآ ،  ناشغارس  هب  ملع  هک  ینامز  رگم  دندرکن  فالتخا  ْمُهَْنَیب » ایَْغب  ُْملِْعلا  ُمُهَءاج  ام  ِدَْعب  ْنِم  ِّالا  اوُفَلَتْخا  اَمَف  « ؟ ارچ دندش ،
.دنتشاد ار  رگیدکی  هب  زواجت 

کی هن  و  هدـش ، هتـشون  یـسوم  ترـضح  زا  دـعب  املـسم  تسا و  لیئارـسا  ینب  خـیرات  تقیقح ، رد  هک   ) ار دوجوم  تاروت  رگا  امش ،
هک دیـسر  يدح  هب  نانآ ، ياه  تباقر  یتح  .درک  دیهاوخ  هدهاشم  ار  لیئارـسا  ینب  نیب  ياه  تباقر  دـینک ، هعلاطم  ینامـسآ ) باتک 
مان هب  رگید  تموکح  بونج  رد  لیئارـسا و  مان  هب  یتموکح  لامـش  رد  دـنداد : لیکـشت  تموکح  ود  کـچوک ، نیطـسلف  نیمه  رد 

.دوهی

، دینک یـسررب  ار  اهنآ  طوقـس  زار  دیریگب ، تربع  نانآ  زا  امـش  دیوگب : اه  ناملـسم  هب  دهاوخ  یم  نآرق  و  هتـشون ، خیرات  ار  اه  نیا 
دینیبب دینک و  زاب  ار  ناتمشچ 

ص:27
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تمایق ات  نآرق  هدومرف  هب  هک  دش  هچ  دندیسر ، تردق  جوا  هب  هک  لیئارسا  ینب 

(33  ) تقیقح فشک  زا  سپ  هقرفت  زا  عنم 

هدروخ اه  نآ  یناـشیپ  رب  ّتلذ  رهم  نارمع ،) لآ  /112 « ) ُهَّلِّذلا ُمِْهیَلَع  َْتبِرُض  : » نآرق هتفگ  هب  .دنتـسه و  لیلذ  دنروخ و  یم  يرـسوت 
راچد اه  نآ  تشونرـس  هب  ادابم  اه  ناملـسم  امـش  دـنوشب ، نینچ  هک  تسا  هدـش  ثعاب  تافالتخا ، اـه و  یگتـسد  ود  نیمه  تسا !؟!

.میا هدش  راچد  هنافسأتم  هک  دیوشب ،

رد تمایق  زور  وت  راگدرورپ  َنوُِفلَتْخَی » ِهیف  اُوناک  امیف  ِهَمایِْقلا  َمْوَی  ْمُهَْنَیب  یـضْقَی  َکَّبَر  َّنِا  : » دیامرف یم  دـنک و  یم  دـیدهت  هیآ  هلابند 
، هدوب امش  تسد  تاروت  رافـسا  هدوب ، لطاب  ناتفالتخا  تفگ : دهاوخ  دنا ، هدرک  فالتخا  هچ  نآ  رد  درک ، دهاوخ  مکح  اه  نیا  نیب 
رب امـش  همه  ریخ  .لطاب  يرگید  تسا و  قح  امـش  زا  یکی  هک  نیا  هن  دـیتسه ، لطاب  امـش  همه  دـیتفر ، ههاریب  هب  اما  دـیتشاد ، تاـنّیب 

ملع لوصح  هنّیب و  هماقا  زا  دعب  هک  یناسک  هب  ادخ ، فرط  زا  تسا  یباذع  هدعو  نیا  و  دیلطاب ،
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ّتنس نآرق و  هاگدید  زا  تدحو  ( 34)

.دنتفر یبلطایند  یبلط و  تسایر  بّزحت ، يوس  هب  سوه  اوه و  يور  زا  نانآ ، يارب 

(. هیثاج  / 18 « ) َنوُمَْلعَی َنیذَّلا ال  َءاوْهَا  ِْعبَّتَتالَواهِْعبَّتاَفِْرمَْالا  َنِم  ٍهَعیرَشیلَع  َكاْنلَعَج  َُّمث  : » دیوگ یمرگید  ياجرد 

، نکن تیعبت  لهاج  مدرم  ياه  سوه  اوه و  زا  شاب و  ّثبـشتم  نآ  هب  وت  سپ  میداد ، ناشن  وت  هب  ار  نید  زا  یهار  کی  ام  ربماـیپ ، يا 
يوَْهلا َو ُعابِّتا  ِناتَْنِثا : ْمُْکیَلَع  َفَوْخَا  َّنِا  : » دـیامرف یم  يا  هفیرـش  هبطخ  رد  نینمؤملاریما  تساوه ، يوریپ  قّرفت ، فالتخا و  اهاطخ و 
زا ینعی  دـینک  سفن  ياوه  يوریپ  هک  نیا  یکی  تسا : زیچ  ود  منارگن  امـش  يارب  نآ  زا  نم  هک  يزیچ  نیرتـگرزب  ، (1) لمَالَا » ُلوُط 

لاس رازه  رگا  هک  دیشاب  هتشاد  زارد  رود و  ياهوزرآ  هک  نیا  رگید  دیرادرب ، تسد  دوب  تدحو  هتشررس  هک  ییاوقت 

ص:29

(. هبطخ 28 هغالبلا ، جهن  - ) 1
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(35  ) تقیقح فشک  زا  سپ  هقرفت  زا  عنم 

.دیسر یمن  نآ  هب  دینک  رمع  مه 

 . دوش یم  ادیپ  فالتخا  هجیتنرد  درادرب و  تسد  قح  زا  ناسنا  هک  دوش  یم  ثعاب  رما  ود  نیمه 

ام دوه )  / 110 « ) ...ٍبیُرم ُْهنِم  ٍّکَش  یَفل  ْمُهَّنِا  ْمُهَْنَیب َو  َیِضَُقل  َکِّبَر  ْنِم  ْتَقَبَس  ٌهَِملَک  الَْول  ِهیف َو  َِفُلتْخاَف  َبتِْکلا  یَسُوم  اْنیَتاَء  ْدََقل  «َو 
و دش ، یم  مکح  باذع ) اب   ) نانآ نایم  دوب  یمن  دنوادخ  یمتح  ياضق  رگا  دندرک و  فالتخا  نآ  رد  سپس  میداد  باتک  یسوم  هب 

َنیذَّلا َّنِا  َو   » .دندرک فالتخا  باتک  ِدوخ  رد  نانآ  دـمآ ، باتک  هک  نیا  زا  سپ  ینعی  دـنرب ، یم  رـس  هب  كان  ههبـش  یکـش  رد  نانآ 
قاقـش و فاکـش و  کی  رد  اهنآ  دـننک ، یم  فالتخا  باـتک  رد  هک  ییاـهنآ  هرقب ،)  / 176 « ) ٍدـیَعب ٍقاقِـش  یَفل  ِباتِْکلا  ِیف  اوُفَلَتْخا 

قح رد  فالتخا  قباس  تایآ  رد  دینک  یم  هظحالم  .دنتسه  قح  زا  رود  رایسب  هقرفت ،

ّتنس نآرق و  هاگدید  زا  تدحو  ( 36)

ناونع یهلا  باتک  دوخ  رد  فالتخا  هیآ  ود  نیا  رد  اما  دوب ، حرطم  نآ  هب  ملع  زا  سپ 

ص:30
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.دش دهاوخ  رگید  تافالتخا  أشنم  امتح  هک  تسا  هدش 

: بازحا فالتخا  تایآ  مجنپ  هتسد 

نیب رد  بازحا  مــیرم ،)  / 37 « ) ْمِِهْنَیب ْنِم  ُبازْحَْالا  َفَلَتْخاَـف  : » دـنک یم  حرطم  ار  بازحا  فـالتخا  هلأـسم  نآرق ، زادـنچ  یتاـیآرد 
؟  دندش بزح  دنچ  ارچ  دنرادن  فالتخا  رگا  تسه ، فالتخا  امتح  دش  بزح  بزح ، تما ، رگا  ًالصا  دندرک ، فالتخا  ناشدوخ 

یم فیرعت  تسا ، هّللا  بزح  نامه  تسا ، بزح )  ) هک یئاجنآ  دروآ ، یم  ار  بازحا )  ) هملک  ، دنک تّمذـم  دـهاوخ  یم  نآرق  اج  ره 
.تسا (1) هعجاف  رگید  دندش  میسقت  بازحا  هب  رگا  و  تسا ، بزح  کی  طقف  ناناملسم  نیب  رد  هّللا  بزح  ینعی  دنک ،

ص:31

ص 64. لوا ، پاچ  یمالسا ، بهاذم  بیرقت  یناهج  عمجم  تدحو ، يادن  - 1
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(37  ) بازحا فالتخا  تایآ 

یقیقح یلوصا و  تدحو 

دنک یم  هراشا  یقیقح ، تدحو  هب  دجنگ ، یم  يدام » یکیزیف و  تدحو   » ناونع ریز  هک  یتدحو  نیغورد  عاونا  یفنرد  میرک  نآرق 
: دنرارق نیا  زا  نیغورد  ياه  تدحو   ؛

؛  یسایس عفانم  ساسا  رب  تدحو 

؛  یموق هیاپ  ساسا  رب  تدحو 

؛  يا هلیبق  ياه  بصعت  ساسا  رب  تدحو 

؛  ییایفارغج زرم  ساسا  رب  تدحو 

؛  كرتشم خیرات  هیاپ  رب  تدحو 

ّتنس نآرق و  هاگدید  زا  تدحو  ( 38)

؛  يدام ندمت  هیاپ  رب  تدحو 

؛  یتاقبط عفانم  ساسا  رب  تدحو 

يزوریپ یعطق  لماع  ار ، تدحو  ياه  هنوگ  عاونا و  نیا  زا  کی  چیه  نآرق 

ص:32
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رگا هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکاربمایپ  هک  دراذـگ  یم  تشگنا  یتدـحو  ینعی  اـه ،» لد  تدـحو   » يوررب لـباقمرد  اـما  درامـش ؛ یمن 
.دشخب ققحت  ار  نآ  يدام ، لماوع  اب  دناوت  یمن  ، دزادرپب تسا  نیمز  يور  رد  هچنآره 

ُْمْتنُک ِْذا  ْمُْکیَلَع  ِهّللا  َتَمِْعن  اوُرُکْذاَو  : » دـیامرف یم  هدرک و  هراـشا  یقیقح » یلوصا و  تدـحو   » عون نیا  هب  نارمع  لآ  هروس  هیآ 103 
« . ...اناوِْخا ِِهتَمِْعِنب  ُْمتْحَبْصَاَف  ْمُِکبُوُلق  َْنَیب  َفَّلَاَف  ًءآدْعَا 

(39  ) بازحا فالتخا  تایآ 

میرک نآرق  هاگدید  زا  یمالسا  تدحو  هناگتشه  ياهدامن 

میرک نآرق  هاگدید  زا  یمالسا  تدحو  هناگتشه  ياهدامن 

میـسرت نآ ، ققحت  يارب  ار  يا  هدرتسگ  یلمع و  عماج ، همانرب  تسا ، یمالـسا  تدـحو  یپ  رد  دوخ  میرک ، نآرق  هک  نیا  هب  هجوت  اب 
گرزب همانرب  نیا  تایئزج  یـسررب  یپ  رد  اج ، نیا  رد  ام  .تسا  نآ  یتایح  ياه  شزرا  زا  هتفرگرب  الاو و  لوصا  لماش  هک  دـنک  یم 

دروم فده  ققحت  روظنم  هب  نآ  لوصا  اهدامن و  هب  اهنت  هکلب  میتسین ،

ص:33
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: مینک یم  هراشا  ثحبم ، نیا  زا  دوخ  رظن 

تدحو روحم »  » نایب  1

دـینز و گـنچ  ادـخ  نامـسیر  هب  یگمه  و  نارمع ،) لآ   / 103 « ) اُوقَّرَفَت ـال  اـعیمَج َو  ِهّللا  ِلـْبَِحب  اوُمِـصَتْعا  َو  : » میرک نآرق  ریبـعت  هب 
.دباین هار  نآ  رد  اطخ  هک  تسا  يزرم  طخ و  ره  نآرق و  مالسا و  دوخ  وا ، يدونشخ  ققحت  رازبا  و  یهلا » نامسیر   » .دیوشن هدنکارپ 

ّتنس نآرق و  هاگدید  زا  تدحو  ( 40)

تدحو ياهدرواتسد »  » يروآدای  2

ارذگ و تافالتخا  زا  نتفر  رتارف  هب  ار  تما  دنامب و  هدنز  اه ، لدرد  هراومه  تدحو ، يدوجو  ترورـض  ساسحا  هک  تسا  نآ  يارب 
: دناوخارف اه ، نآ  نداهن  وس  کی  هب 

ْمُکَذَْـقنَاَف ِراّنلا  َنِم  ٍهَْرفُح  افَـش  یلَع  ُْمْتنُک  اناوِْخا َو  ِِهتَمِْعِنب  ُْمتْحَبْـصَاَف  ْمُِکبُوُلق  َْنَیب  َفَّلَاَـف  ًءآدـْعَا  ُْمْتنُک  ِْذا  ْمُْکیَلَع  ِهّللا  َتَمِْعن  اوُرُکْذا  «َو 
نانمـشد هک  هاـگ  نآ  دـینک  داـی  دوـخ  رب  ار  ادـخ  تمعن  و  نارمع ،) لآ   / 103 « ) َنوُدَـتْهَت ْمُکَّلََعل  ِِهتایا  ْمَُکل  ُهّللا  ُنِّیَُبی  َِکلذَـک  اـْهنِم 

مه ناردارب  وا  فطل  هب  ات  درک  رارقرب  تفلا  امش  ياه  لد  نایم  سپ  دیدوب ؛  رگیدکی 

ص:34

تنس نآرق و  هاگدید  زا  www.Ghaemiyeh.comتدحو  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 143زکرم  هحفص 41 

http://www.ghaemiyeh.com


دنک یم  نشور  امـش  يارب  ار  دوخ  ياه  هناشن  دنوادخ  هنوگ ، نیا  .دیناهر  نآ  زا  ار  امـش  هک  دـیدوب  شتآ  هاگترپ  رانک  رب  دـیدش و 
.دیبای هار  هک  دشاب 

« فده هار و  لصا و   » تدحو رب  دیکأت   3

(41  ) نآرق هاگدید  زا  یمالسا  تدحو  هناگتشه  ياهدامن 

.دیرفآ و ناسنا  کی  زا  ار  امـش  همه  هک  یـسک  نامه  ءاسن ؛ )  / 1 « ) ٍهَدِـحاو ٍسْفَن  ْنِم  ْمُکَقَلَخ  : » تسا یکی  لصا ، هک  نیا  رب  دـیکأت 
َمیهاْربِا َو ِهب  اْنیَّصَو  ام  َْکَیِلا َو  اْنیَحْوَا  يذَّلا  احُون َو  ِهب  یّـصَو  ام  ِنیّدـلا  َنِم  ْمَُکل  َعَرَـش   : » تسا یکی  مه  هار  هک  هتکن  نیا  رب  تشگنا 

يارب درک ، شرافس  نآ  هرابرد  حون  هب  هک  ار  هچنآ  نید ، ماکحا  زا  يروش ؛)  / 13 « ) ِهیف اُوقَّرَفَتَت  الَو  َنیّدلا  اوُمیقَا  ْنَا  یسیع  یسُوم َو 
نید هک : میدومن  شرافـس  یـسیع  یـسوم و  میهاربا و  هب  نآ  هرابرد  هک  ار  هچنآ  میدرک و  یحو  وت  هب  ار  هچنآ  درک و  عیرـشت  اـمش 

: زا تستراـبع  هـک  دوـش  یم  هصـالخ  هـلمج  کـی  رد  یهلا  ناربماـیپ  فرح  هـمه  ینعی  .دـینکم  يزادـنا  هـقرفت  نآ  رد  دـیراداپرب و 
« . فالتخا زا  زیهرپ  ندوب و  رادم  » نید
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زج مدیرفاین  ار  سنا  نج و  و  تایراذ ،)  / 56 « ) ِنوُُدبْعَِیل ِّالا  َْسنِْالا  َّنِْجلا َو  ُْتقَلَخ  ام  َو  : » دنک یم  دیکأت  زین ، فده  ندوب  هناگی  رب  و 
.دنتسرپب ارم  هک  نآ  يارب 

ّتنس نآرق و  هاگدید  زا  تدحو  ( 42)

اُونَما َنیذَّلا  اَهُّیَا  ای  : » دـندرگ لاعتم  دـنوادخ » ربارب  رد  لماک  میلـست   » هزوح دراو  قافتا ، هب  ات  دـناوخ  یمارف  ار  ناـگمه  ماجنارـس ، و 
دییآرد و ادخ  تعاطا  هب  یگمه  دیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  هرقب ،)  / 208 « ) ِناْطیَّشلا ِتاوُطُخاوُِعبَّتَتالَو  ًهَّفاک  ِْملِّسلا  ِیف  اُولُخْدا 

.دینک یم  لابند  ار  ناطیش  ياه  ماگ 

« راثیا يراکادف و  ، » ییارگ قالخا  رذب  تشاک   4

رد راـک  يدرف و  عفاـنم  زا  يرایـسب  ندرپس  یـشومارف  هب  كرتـشم ، هار  ندومیپ  تدـحو و  طیارـش  هلمج  زا  هک  تسا  نشور  ًـالماک 
، هوکشرپ همانرب  کی  نمض  رد  هک  تسا  يا  يژولوئدیا  اهنت  زیزع ، مالسا  نایم ، نیا  رد  تسا ؛  دحاو  هورگ  عمج و  عفانم  بوچراچ 

ار عمج » عفانم  يدرف و  ياه  تساوخ  نایم  داضت   » یعامتجا لکشم 
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نیا تایوتحم  هلمج  زا  .دزیر  یم  یپ  ار  تدحو  ساسا  بیترت ، نیدب  دنک و  یم  لح 

(43  ) نآرق هاگدید  زا  یمالسا  تدحو  هناگتشه  ياهدامن 

؛ ) رشح  / 9 « ) ٌهَصاصَخ ْمِِهب  َناک  َْولَو  ْمِهِـسُْفنَا  یلَع  َنُوِرثُْؤی  َو   » اه ناج  رد  راثیا  هیحور  شرورپ  ییارگ و  قالخا  رذب  تشاک  همانرب ،
ادخ هار  رد  شالت  راک و  هیحور  ندنارورپو  .دنراد  یم  مدـقم  ناشدوخ  رب  ار  نارگید  دـشاب  مربم  یجایتحا  ناشدوخ  رد  دـنچ  ره  و 

مینک و یم  ماعطا  ار  امـش  هک  تسادـخ  يدونـشخ  يارب  اـم  ناـسنا ؛ ) /9 « ) اروُکُـش ـال  ًءازَج َو  ْمُْکنِمُدـیُرنال  ِهّللا  ِهْجَِول  ْمُکُمِعُْطناـمَّنِا  »
.میهاوخ یمن  امش  زا  یساپسو  شاداپ 

« گرزب ياهتیلوؤسم   » الاو و فادها  ضیوفت   5

؛  تساهنآ هب  زاس  ندمت  گرزب و  ياه  تیلوؤسم  فیاظو و  يراذـگاو  تما و  يالاو  فادـها  ضیوفت  میرک ، نآرق  هویـش  هلمج  زا 
.دیا هدش  رادیدپ  مدرم  يارب  هک  دیتسه  یتما  نیرتهب  امش  ِساّنِلل ،» ْتَجِرُْخا  ٍهَُّما  َْریَخ  ُْمْتنُک  : » دیامرف یم  لاثم  يارب 

یَلَع َءادَهُش  اُونوُکَِتل  اطَسَو  ًهَُّما  ْمُکاْنلَعَج  َِکلذَک  َو  : » دیوگ یم  يرگید  ياج  رد  و 
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ّتنس نآرق و  هاگدید  زا  تدحو  ( 44)

 ) میداد رارق  يا  هنایم  تّما  زین  ار  امـش  تسا ) ،  هنایم  هلبق  کی  امـش ،  هلبق  هک  هنوگ (  نامه  ادیهَـش » ْمُْکیَلَع  ُلوُسَّرلا  َنوُکَی  ِساّنلا َو 
( هرقب  / 143  ) .دیشاب مدرم  رب  هاوگ  ات  دیتسه )  طیرفت  طارفا و  نایم  هک  لادتعا  ّدح  رد 

« يرترب  » ياهرایعم نایب   6

: دنرارق نیازا  میرک ، نآرقرظنزا  يرترب  ياه  كالم 

( تارجح  / 13 « ) ْمُکیْقتَا ِهّللا  َْدنِع  ْمُکَمَرْکَا  َّنِا  : » يوقت

( رمز  / 9 ( »؟ َنوُمَْلعَیال َنیذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه  : » شناد

( ءاسن  / 95 « ) ًهَجَرَد َنیدِعاْقلا  یَلَع  ْمِهِسُْفنَا  ْمِِهلاْومَِاب َو  َنیدِهاجُْملا  ُهّللا  َلَّضَف  : » ششوک داهج و 

، ددرگ هدایپ  تما ، هعماج و  يوس  زا  ، اهرایعم نیا  هچ  نانچ  تسا  نشور  ًالماک 

(45  ) نآرق هاگدید  زا  یمالسا  تدحو  هناگتشه  ياهدامن 

.تشگ دهاوخ  یگتسبمه  يدنویپ و  مه  نیرتشیب  ياراد 
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« كرتشم طاقن   » رب دیکأت   7

ِنوُد ْنِم  ابابْرَا  اضَْعب  انُـضَْعب  َذِـخَّتَی  اْئیَـش َو ال  ِِهب  َكِرُْـشن  َهّللا َو ال  َِّالا  َدـُبْعَن  ّالَا  ْمُکَْنَیب  انَْنَیب َو  ٍءاوَس  ٍهَِملَک  یِلا  اَْولاعَت  ِباتِْکلا  َلْهَا  ای  ُْلق  »
ار ادخ  زج  هک : میوش  زکرمتم  تسا  ناسکی  امش  ام و  نایم  هک  ینخـس  رـس  رب  دییایب  باتک ، لها  يا   » وگب نارمع ؛ ) لآ   / 64 « ) ِهّللا

.دریگن ییادخ  هب  ادخ  ياج  هب  ار  رگید  یضعب  ام  زا  یضعب  مینادرگن و  وا  کیرش  ار  يزیچ  میتسرپن و 

تشگنا هب  ار  ناناملـسم  ام  دیاب  ریزگان  هویـش ، نیا  .دروآ  یم  مهارف  تقیقح  هب  لین  مهافت و  يارب  یبوخ  هنیمزاملـسم  يراک ، نینچ 
دور یم  شروصت  هک  تسا  ینآ  زا  شیب  یلیخ  دیدرت  یب  هک  یکرتشم  طاقن  دهد ؛ قوس  دوخ ، نایم  كرتشم  طاقن  رب  ندراذگ 

ّتنس نآرق و  هاگدید  زا  تدحو  ( 46)

.ددرگ یم  اه ، هنیمز  همه  لماش  و 

اب میتسه و  دحلم  تسینومک  کی  اب  یتسیزمه  هدامآ  ام ، زا  یخرب  هک  نیا  تفگش 
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وا اب  ییزج  دراوم  یخرب  رد  هک  یناملسم  يور  هب  هک  میرادن  ار  نآ  یگدامآ  انایحا  اما  مینک ؛  یم  ثحب  وا  اب  يدرـسنوخ  شمارآ و 
؟  تسین ادخ  نانمشد  هب  طوبرم  راک ، نیا  ایآ  مینک ! هاگن  میراد ، رظن  فالتخا 

وگ تفگ و  تبثم  ياه  هویش   8

دوخ ياج  هک  ناوریپ  ناتسود و  هرابرد  دزاس ، یم  حرطم  ار  یبلاج  رایسب  یلمع و  هویش  نانمـشد ، اب  وگ  تفگ و  يارب  میرک ، نآرق 
ّانِا َو  : » دیوگب نارفاک  هب  دوخ ، ياهرواب  هب  ربمایپ  دیدش  نامیا  مغر  هب  ات  دزومآ  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هب  نآرق  .دراد 

امش ای  ام  ای  تقیقح  رد  و  أبس ؛ )  / 24 « ) ٍنیبُم ٍلالَض  یف  ْوَا  يًدُه  یلََعل  ْمُکاِّیا  ْوَا 

(47  ) نآرق هاگدید  زا  یمالسا  تدحو  هناگتشه  ياهدامن 

.میراکشآ یهارمگ  ای  تیاده  رب 

.تسا یهار  نینچ  زا  حیحـص  هجیتـن  کـی  هب  لـین  يارب  رترب  یـشور  اـهوگ و  تـفگ و  رد  یلمع  یقطنم و  ًـالماک  ياـه  هویـش  نـیا 
لاثما متش و  برض و  درط و  ییوگازسان و 
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یملع و مارآ و  يوگ  تفگ و  .دراد  مه  سوکعم  رثا  دراذـگ ، یمن  ياج  هب  یتبثم  ریثأت  هدادـن  تسد  هب  يا  هجیتن  چـیه  اهنت  هن  نآ ،
ناهرب و زا  هار  نیا  رد  دنتقیقح و  لابند  هب  قح و  شریذـپ  هدامآ  اه ، هنیمز  اه و  هداد  رد  فالتخا  مغر  هب  هک  یفرط  ود  نایم  یقطنم 

يارب يا  هصرع  تدـحو و  يارب  ییانبم  هیاـپ و  لیکـشت  كرتشم و  ياـهرواب  هب  ندیـسر  نماـض  دـنریگ ، یم  هرهب  یقطنم  لالدتـسا 
.تسا كرتشم  ياه  يراکمه 

نآرق دید  زا  تدحو  يارب  وگ  تفگ و  تایبدا  طیارش و 

تّنس نآرق و  هاگدید  زا  تدحو 

اه نآ  نیرتمهم  رکذ  هب  هک  درک  فشک  ار  وگ  تفگ و  تاـیبدا  هدولاـش و  ناوت  یم  دـیجم ، نآرق  تاـیآ  رد  لـمأت  اـب  کـش  نودـب 
: مینک یم  هدنسب 

وگ تفگ و  تامدقم   1

هب هدننک  توعد  هک  دراد  دـیکأت  زین  ینآرق  هیآ  نیا  .دنـشاب  هدـش  لح  دـیاب  وگ ، تفگ و  زا  شیپ  هک  دراد  دوجو  یلئاسم  هعومجم 
نشور شنیب  اب  هاگآ و  ًالماک  دیاب  ادخ 
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 / 108 « ) َنیکِرْـشُْملا َنِم  اَنَا  ام  ِهّللا َو  َنْحبُـس  ینَعَبَّتا َو  ِنَم  اَنَا َو  ٍهَریـَصب " یلَع   " ِهّللا َیِلا  اوُعْدَا  یلیبَس  ِهِذه  ُْلق  : » دنک راک  نیا  هب  مادـقا 
ادخ و تسا  هزنم  مینک ،  یم  توعد  ادـخ  يوس  هب  ار  مدرم  همه  لماک  تریـصباب  مناوریپ  نم و  هک  تسا  نم  هار  نیا  وگب : فسوی )

 . متسین ناکرشم  زا  نم 

؛ دشاب هتشاد  دوجو  رظن  قافتا  هیلوا ، ملسم  لوصا  رب  دیاب  زین  و 

(49  ) نآرقدید زا  تدحو  يارب  وگو  تفگ  تایبدا  طیارش و 

هجیتن هب  ناوتب  هک  تسا  لاحم  دشاب ، هتـشادن  دوجو  یهیدب  هیلوا و  دنچره  یملـسم  تایـضرف  هدـش و  قفاوت  لوصا  شیپ  زا  هچنانچ 
.دیسر یصخشم 

روآدای ار  ناشیا » ندوب  اطخ  رب  ، » دنتسه یهیدب  ملـسم و  لوصا  رکنم  هک  یناسک  هتـسد  نآ  ربارب  رد  میرک ، نآرق  هک  تساج  نیا  زا 
هلابند  ) دـنروآ یم  نامیا  لصا  کی  هب  نادـلقم ، یتقو  دـهد ، یم  رارق  ینادـجو ، يرطف و  ياه  شـسرپ  ربارب  رد  ار  نانآ  دوش و  یم 

، دننک یم  راکنا  ار  رگید  لوصا  و  ناردپ ) زا  هناروکروک  يور 
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دنا هدوب  هناوید  ناتناردـپ ، هک  دـیتسناد  یم  رگا  : » هک دوش  یم  لاؤس  اه  نآ  زا  نیاربانب  تسـشن ؛  وگ  تفگ و  هب  ناشیا  اب  ناوت  یمن 
یکی ساسا  رب  وگ  تفگ و  هک  تساج  نیا  رد  مه  تسا و  یفنم  هک  هتبلا  شسرپ  نیا  خساپ  دیدرک »؟ یم  يوریپ  نانآ  زا  مه  زاب  ایآ 

: دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  ددرگ ، یم  زاغآ  لقع » كالم   » ینعی ملسم ، لوصا  زا 

ّتنس نآرق و  هاگدید  زا  تدحو  ( 50)

؛ ) هرقب  / 170 "« ) َنوُدَـتْهَی َواْئیَـش ال  َنُولِقْعَیال  ْمُهُؤابا  َناک  َْول  َوَا   " انَءابا ِْهیَلَع  اْنیَْفلَاام  ُِعبَّتَن  َْلب  اُولاـق  ُهّللا  َلَْزنَااـم  اوُِعبَّتا  ُمَُهل  َلـیق  اِذا  «َو 
دنتفر یم  نامناردپ  هک  میور  یم  یهار  نامه  هب  ام  هن ، دنیوگ : دینک  يوریپ  هدرک  لزان  ادـخ  هچنآ  زا  هک  دوش  هتفگ  ناشیا  هب  نوچ 

اهُوفَْرتُم َلاق  ِّالا  ٍریذَن  ْنِم  ٍهَیْرَق  یف  َِکْلبَق  ْنِم  اْنلَـسْرَا  ام  َِکلذَک  َو  : » دیامرف یم  زین  .دنا و  هدوب  هارمگ  درخ و  یب  ناشناردـپ  رگا  یتح 
ِِهب ُْمْتلِـسُْرا  اِمب  ّانِا  اُولاق  ْمُکَءابا  ِْهیَلَع  ُْمتْدَـجَو  اّمِم  يدـْهَِاب  ْمُُکْتئِج  َْول  َوَا  َلاق  َنُودَـتْقُم .» ْمِهِراـثا  یلَع  اـّنِا  ٍهَُّما َو  یلَع  اـنَءابا  انْدَـجَو  اـّنِا  »

چیه هب  وت  زا  شیپ  ناس ، نیدب  فرخز ؛ ) 23 و 24 /  « ) َنُوِرفاک
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.مینک یم  ادـتقا  اه  نآ  لامعا  هب  میتفای و  ینییآ  رب  ار  نامناردـپ  دـنتفگ : شتامعنتم  هک  نآ  رگم  میداتـسرفن  يا  هدـنهد  میب  يا  هیرق 
ینییآ هب  ام  دنتفگ : دشاب ؟ رت  هدننک  تیاده  دیدوب  هتفای  نآ  رب  ار  ناتناردـپ  هچ  نآ  زا  هک  مروایب  يزیچ  امـش  يارب  رگا  یتح  تفگ :

هک

(51  ) نآرقدید زا  تدحو  يارب  وگو  تفگ  تایبدا  طیارش و 

رت هدننک  تیاده  دراد و  يرتشیب  يرگ  تیادـه  هچنآ  زا   » هک تسا  نآ  زین  یعیبط  خـساپ  .مینامیا  یب  دـیا  هدـش  هداتـسرف  نادـب  امش 
« .دوش يوریپ  دیاب  تسا ،

وگ تفگ و  فرط  ود   2

رد فرط  ود  شناد » یهاـگآ و  حطـس  رظن  زا   » هک نآ  هلمج  زا  دنـشاب  رادروخرب  اـه  نآ  زا  دـیاب  فرط  ود  هک  دراد  دوجو  یطیارش 
رد يا  هتـشررس  فرط ، ود  زا  یکی  ای  کی  چیه  هک  یعوضوم  هرابرد  وگ  تفگ و  اریز  دنـشاب ؛  وگ  تفگ و  عوضوم  هزادنا  دـح و 

ُْمتْجَجاح ِءالُؤه  ُْمْتنَا  اه  : » دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  .درادن  ییانعم  تسین ، نآ  صـصختم  صـصخت ، هب  زاین  تروص  رد  درادن و  نآ 
امیف َنوُّجاُحت  َِملَف  ٌْملِع  ِِهب  ْمَُکل  امیف 
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، دیدوب هاگآ  نآ  هب  تبسن  هچ  نآ  هرابرد  هکدیتسه  یناسک  امش  نارمع ؛) لآ   / 66 « ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنَا ال  ُمَْلعَی َو  ُهّللا  ٌْملِع َو  ِِهب  ْمَُکل  َْسَیل 
هچ نآ  هرابرد  ارچ  دیدرک ، زیتس  وگتفگ و 

ّتنس نآرق و  هاگدید  زا  تدحو  ( 52)

 . دیناد یمن  امش  دناد و  یم  ادخ  و  دینک ؟ یم  وگتفگ  دیتسین ، هاگآ 

مرکا ربمایپ  هب  باطخ  رد  میرک  نآرق  .دنشاب  فرط » یب   » ًالماک فاصنا ، زا  يرادروخرب  نمض  وگ  تفگ و  فرط  ود  هک  نیا  رگید 
اب هک  دهاوخ  یم  يو  زا  درادن  نآ  رد  يدـیدرت  یـسک  چـیه  هک  دوب  رادروخرب  یمکحتـسم  نامیا  نانچ  زا  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

: ددرگ وگ  تفگ و  دراو  یفرط  یب  عضوم 

.راکشآ یهارمگ  رد  ای  میتسه  تیاده  قیرط  رد  ای  امش  ام و  کنیا  أبس ؛ )  / 24 « ) ٍنیبُم ٍلالَض  یف  ْوَا  يًدُه  یلََعل  ْمُکاِّیا  ْوَا  ّانِا  «َو 

رگا وگب : صصق ؛ )  / 49 « ) َنیقِداص ُْمْتنُک  ْنِا  ُهِْعبَّتَا  امُْهنِم  يدْهَا  َوُه  ِهّللا  ِْدنِع  ْنِم  ٍباتِِکب  اُوتْأَف  ُْلق  : » دـیامرف یم  هنیمز  نیمه  رد  زین  و 
زا دییوگ  یم  تسار 
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( تسا نآرق  تاروت و  دارم   ) ود نیا  زا  هک  دیروایب  یباتک  دنوادخ  بناج 

(53  ) نآرقدید زا  تدحو  يارب  وگو  تفگ  تایبدا  طیارش و 

.منک يوریپ  نآ  زا  مه  نم  ات  دیامنب  هار  رتهب 

رترب باختنا   3

َلْوَْقلا َنوُعِمَتْسَی  َنیذَّلَا  ِدابِع  ْرِّشَبَف  : » دیامن يوریپ  اه ، نیرتهب  زا  هاگ  نآ  دنک  هسیاقم  دونشب و  هک  دزومآ  یم  ناملـسم  هب  میرک  نآرق 
یم يوریپ  نآ  نیرتهب  زا  دـنهد و  یم  شوگ  نخـس  هب  هک  یناسک  نآ  هد ، تراشب  ارم  ناگدـنب  رمز ؛ ) 17 و 18 /  « ) ُهَنَسْحَا َنوُِعبَّتَیَف 

باختنا ار  رت » بوخ   » اـهر و ار  رتدـب »  » دـیناوتب اـت  دیـسانشب  ار  دـب » بوخ و   » دـیوگ یم  هک  تسا  نیا  هیآ  رد  فیرظ  هتکن  دـننک .)
.دینک

مانشد زا  زیهرپ  نارگید و  دیاقع  هب  مارتحا   4

ًالثم تسا ، كرد  لباق  ینآرق  تایآ  یخرب  نحل  هب  هجوت  زا  بلطم  نیا  دنراذگب ، مارتحا  يرگید  دیاقع  رظن و  هب  دیاب  فرط  ود  ره 
ِهّللا ِنوُد  ْنِم  َنوُعْدَی  َنیذَّلا  اوُّبُسَت  «َو ال 
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ّتنس نآرق و  هاگدید  زا  تدحو  ( 54)

چیه یب  زین  نانآ  هک  دـیهدم  مانـشد  دـنناوخ ، یم  هّللا  ياـج  هب  ناـنآ  هک  ار  ییاـهزیچ  ماـعنا ؛ )  / 108 « ) ٍْملِع ِْریَِغب  اوْدَـع  َهّللا  اوُّبُـسَیَف 
: وگب أبـس ؛ )  / 25 « ) َنُولَمْعَت اّمَع  ُلَئُْـسن  اْنمَرْجَا َو ال  اّـمَع  َنُولَئُْـست  ـال  ْلـُق  : » زین .دـنهد و  مانـشد  هّللا  هب  يزوت  هنیک  يور  زا  یـشناد ،

.درک دنهاوخن  تساوخزاب  ار  ام  دیهد  ماجنا  يراکامش  رگا  دننک و  یمن  تساوخزاب  ارامش  میوش ، یمرج  بکترمرگاام 

يوس زا  دـیهد ) ماجنا  يراک  « ) َنُولَمْعَت  » وس و کی  زا  میدـش ) مرج  بکترم  « ) اْنمَرْجَا  » ترابع ود  هسیاقم  رد  ریبعت  نیا  ییاـبیز  جوا 
.تسا هتفهن  رگید ،

وگ تفگ و  عوضوم   5

رگید فرط  يارب  كرد  لـباق  ریغ  روما  هلمج  زا  اـی  یمهو  یعوـضوم  هچ  ناـنچ  دـشاب ، یعقاو  ینیع و  دـیاب  وـگ  تفگ و  عوـضوم 
دهاوخ رمث  یب  وگ  تفگ و  دشاب ،

(55  ) نآرقدید زا  تدحو  يارب  وگو  تفگ  تایبدا  طیارش و 

، هدش حرطم  ياه  شسرپ  هب  درک و  فقوتم  دیاب  ار  ثحب  تلاح ، نیا  رد  دوب ،
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: دنا هدش  حرطم  انعم  نیمه  رد  دیآ  یم  یپ  رد  هک  یتایآ  دشاب ، یلک  یلیخ  هک  داد  ییاه  خساپ  ای  دادن  یخساپ 

تـسا نآ  يارب  وگب  دنـسرپ  یم  هام  ياه  لاله  هرابرد  وت  زا  هرقب ؛ )  / 189 « ) ِّجَْـحلا ِساّنِلل َو  ُتیقاوَم  َیِه  ُْلق  ِهَّلِهَْالا  ِنَع  َکَنُولَأْسَی  »
.دنسانشب ار  جح  نامز  شیوخ و  ياهراک  تقو  مدرم  هک 

یمارف تقو  هچ  هک  دنـسرپ  یم  وت  زا  تمایق  هرابرد  فارعا ؛ )  / 187 « ) ّیبَر َْدنِع  اهُْملِع  امَّنِا  ُْلق  اهیسُْرم  َناّیَا  ِهَعاّسلا  ِنَع  َکَنُولَئْـسَی  »
.تسا نم  راگدرورپ  دزن  نآ  ملع  وگب : .دسر 

زا ار  وت  ءارِسا ؛ )  / 85 « ) ّیبَر ِْرمَا  ْنِم  ُحوُّرلا  ُِلق  ِحوُّرلا  ِنَع  َکَنُولَئْسَی  «َو 

ّتنس نآرق و  هاگدید  زا  تدحو  ( 56)

 . ...تسا نم  راگدرورپ  نامرف  زا  ییزج  حور  وگب : دنسرپ  یم  حور 

اه هوک  زا  ار  وت  هط ؛ )  / 105 « ) افْسَن ّیبَر  اهُفِْسنَی  ْلُقَف  ِلابِْجلا  ِنَع  َکَنُولَئْسَی  «َو 
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.دزاس یم  هدنکارپ  ار  همه  نم  راگدرورپ  وگب : دوش )؟ یم  هچ  تمایق  هناتسآ  رد  اهنآ  تشونرس  هک   ) .دنسرپ یم 

رب .تسا  هتفرگ  شیپ  رد  دننک ، یم  يدج  نادنچ  هن  ای  زیگنا  لدج  لئاسم  حرط  هب  مادقا  هک  یناسک  ربارب  رد  ار  عضوم  نیمه  نآرق ،
: دوش هتخادرپ  سوملم ،  یلمع و  لئاسم  هب  دیاب  اهنت  ساسا ،  نیمه 

يارب هچنآ  دوش و  دوبان  دتفا و  يرانک  هب  فک  اما  دعر ؛ )  / 17 « ) ِضْرَْالا ِیف  ُثُکْمَیَف  َساّنلا  ُعَْفنَی  ام  اّمَا  ًءآفُج َو  ُبَهْذَیَف  َُدبَّزلا  اَّمَاَف  »
 . ...دنامب رادیاپ  نیمز  رد  تسا  دنمدوس  مدرم 

(57  ) نآرقدید زا  تدحو  يارب  وگو  تفگ  تایبدا  طیارش و 

بسانم يزاس  اضف   6

.دوش مهارف  هرکاذم  زا  لبق  بسانم  يزاساضف  دیاب  دشاب ، هتشاد  یپ  رد  یتبثمرثا  تدحو  يارب  وگو  تفگ  هک  نآ  يارب 
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دندروآ و دیدپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  نأشلا  میظع  ربمایپ  ربارب  رد  ناکرـشم  هک  تسا  یلاعفنا  ياضف  هراب ، نیا  رد  لاثم  نیرتهب 
نآ زا  میرک  نآرق  نیارباـنب  تشادـن ؛  ییاـنعم  ماـهتا ، نیا  در  رد  ندرک  لالدتـسا  ییاـضف  نینچ  رد  دـنتخاس ؛  مهتم  نوـنج  هب  ار  وا 

.دوش يدعب  هلحرم  دراو  هشیدنا  رکفت و  وج  داجیا  روظنم  هب  يا  هلصاف  اضف و  نینچ  فذح  اب  لوا  هلهو  رد  دهاوخ  یم  ترضح 

« ٍدیدَش ٍباذَع  ْيَدَی  َْنَیب  ْمَُکل  ٌریذَن  ِّالا  َوُه  ْنِا  ٍهَّنِج  ْنِم  ْمُِکبِحاِصب  ام  اوُرَّکَفَتَت  َُّمث  يداُرف  یْنثَم َو  ِهِّلل  اُوموُقَت  ْنَا  ٍهَدِحاِوب  ْمُکُظِعَا  امَّنِا  ُْلق  »
ار امش  وگب : أبس ؛ )  / 46)

ّتنس نآرق و  هاگدید  زا  تدحو  ( 58)

ربمایپ دارم   ) امـش رای  رد  هک  دینادب  ات  دیـشیدنیب ، سپـس  دینک  مایق  ادخ  يارب  کی  هب  کی  و  ود ، هب  ود  مهد ، یم  زردنا  زیچ  کی  هب 
.دناسرت یم  دیدش  یباذع  ندمآ  زا  ار  امش  هک  تسوا  .تسین  یگناوید  تسا ) هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

ص:50

تنس نآرق و  هاگدید  زا  www.Ghaemiyeh.comتدحو  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 143زکرم  هحفص 57 

http://www.ghaemiyeh.com


(59  ) نآرقدید زا  تدحو  يارب  وگو  تفگ  تایبدا  طیارش و 

یمالسا تدحو  ققحت  يارب  وگ  تفگ و  هویش   7

اـه و شور  رد  بصعت  مدـع  يریذـپ ، فاـطعنا  هلمج  زا  دوـش ؛  یم  روآداـی  ار  هویـش  نیا  زا  يا  هتـسجرب  ياـه  هناـشن  میرک ، نآرق 
: دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  اه ، هار  نیرتهب  شنیزگ  ماجنارس 

ُمَلْعَا َوُه  ِهلیبَس َو  ْنَع  َّلَـض  ْنَِمب  ُمَلْعَا  َوُه  َکَّبَر  َّنِا  ُنَسْحَا  َیِه  یتَّلاـِب  ْمُْهلِداـج  ِهَنَـسَْحلا َو  ِهَظِعْوَْملا  ِهَمْکِْحلاـِب َو  َکِّبَر  ِلـیبَس  یِلا  ُعُْدا  »
اریز نک ؛ هلداجم  نانآ  اب  هویش  نیرتهب  اب  ناوخب و  تراگدرورپ  هار  هب  وکین  زردنا  تمکح و  اب  ار  مدرم  لحن ؛ )  / 125 « ) َنیدَتْهُْملِاب

 . دسانش یم  رتهب  ار  ناگتفای  تیاده  تسا و  رت  هاگآ  دنا ، هدش  فرحنم  وا  هار  زا  هک  یناسک  هب  وت  راگدرورپ 

اب هک  وگب  نم  ناگدنب  هب  و  ءارِسا ؛ )  / 53 « ) ُنَسْحَا َیِه  یتَّلا  اُولوُقَی  يدابِِعل  ُْلق  «َو 

ّتنس نآرق و  هاگدید  زا  تدحو  ( 60)

 . ...دنیوگب نخس  هجو  نیرتهب  هب  رگیدکی 
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 . ...دینکن هلداجم  هویش  نیرتوکین  هب  زج  باتک  لها  اب  توبکنع ؛ )  / 46 « ) ُنَسْحَا َیِه  یتَّلِاب  ِّالا  ِباتِْکلا  َلْهَا  اُولِداُجت  «َو ال 

لادج ندیرپ و  خاش  نآ  هب  خاش  نیا  زا  نودب  رظن  دروم  ثحب  هک  يا  هنوگ  هب  تسا  تسرد  لالدتـسا  قطنم و  تیاعر  رگید ، هناشن 
تاعزانم هشقانم و  لدج و  زا  هک  ینآرق  تایآ  .دسرب  يریگ  هجیتن  هب  تامدقم ، ینینچ و  هنیمز  زا  یعیبط  تروص  هب  ماجرف  یب  ياه 

لیالد وگب  لمن ؛ )  / 64 « ) ْمُکَناهُْرب اُوتاه  ُْلق  : » دیوگ یم  دناوخ و  یمارف  ناهرب  لالدتسا و  هب  هلمج  زا  دنناوارف  دننک  یم  یهن  یظفل 
.دیزاس حرطم  ار  دوخ 

وگ تفگ و  زا  فده   8

هیآ نیا  زا  هک  تسا  فرط  ود  نایم  كرتشم  ياه  هرتسگ  هب  لوصو  فده ،

(61  ) نآرقدید زا  تدحو  يارب  وگو  تفگ  تایبدا  طیارش و 

انُـضَْعب َذِـخَّتَی  اْئیَـش َو ال  ِِهب  َكِرُْـشن  َهّللا َو ال  َِّالا  َدـُبْعَن  ّالَا  ْمُکَْنَیب  انَْنَیب َو  ٍءاوَس  ٍهَِملَک  یِلا  اَْولاعَت  ِباتِْکلا  َلْهَا  اـی  ْلـُق  : » دوش یم  تشادرب 
(، نارمع لآ   / 64 « ) ِهّللا ِنوُد  ْنِم  ابابْرَا  اضَْعب 
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ار زیچ  چـیه  میتسرپنار و  يادـخ  زج  هک  نآ  مینک ، يوریپ  تسامـش  ام و  هتفریذـپ  هک  يا  هملک  نآ  زا  دـییایب  باتک ، لـها  يا  وگب :
(1)  . ...دریگن شتسرپ  هب  ادخ  ياوس  ار  رگید  یضعبام  زا  یضعب  میزاسن و  وا  کیرش 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  هاگن  رد  تدحو 

: دیامرف یم  هغالبلا  جهنرد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

ّتنس نآرق و  هاگدید  زا  تدحو  ( 62)

تفالخ و رادتقا و  تزع و  هب  هدوب و  ییافوکـش  تفرـشیپ و  لاح  رد  هراومه  دنا ، هدوب  هدـحاو  دـی  مه  اب  هک  یمادام  ات  نیـشیپ  مما  »
هدروآ يور  يرگیدام  هب  هدرک و  شومارف  ار  ادخ  هک  ماگنه  نآ  زا  .دنا و  هدش  نایناهج  رادمامز  ربهر و  هتـشگ ، لئان  نیمز  تثارو 

یگدنکارپ تتشت و  يا و  هقرف  یموق و  تابصعت  ینیبرتربدوخ و  راچد 

ص:53
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روفو تکرب و  ریخ و  هدروآ و  نوریب  ناـشنت  زا  ار  تفـالخ  تزع و  تمارک و  ساـبل  دـنوادخ  دـنا ؛  هتخادرپ  دربـن  هب  مه  اـب  هتـشگ ،
لیئارـسا ینب  رب  هقرفت ، رثا  رد  اهرـصیق  اهارـسک و  هنومن  ناونع  هب  .تسا  هدرک  ـالتبم  رامعتـسا  تلذ و  هب  بلـس و  ناـنآ  زا  ار  تمعن 

بآ یب  هایگ و  مک  ياه  نابایب  هب  تارف  هلجد و  ياه  هرانک  دابآ و  ياه  نیمزرـس  زا  و  دنتفرگ ، یگدرب  هب  ار  اه  نآ  دندش و  طلـسم 
.دنتخاس راچد  یگدنکارپ  لهج و  تنکسم و  رقف و  تلذ و  هب  و  دندرک ، دیعبت  فلع  و 

(63 ( ) ع  ) یلع ماما  هاگن  رد  تدحو 

لاب رپ و  تخاس و  ردارب  دـحتم و  ار  ناناملـسم  ریاس  لیعامـسا و  ینب  مالـسا ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تمعن  اب  دـنوادخ 
تمظع و تردـق و  تمعن و  هب  ار  نانآ  و  دـنادرگ ؛  يراج  ناشیوس  هب  ار  دوخ  بهاوم  ياهرهن  دوشگ ؛  اـه  نآ  رب  ار  دوخ  تمارک 

سپ هنافسأتم  .تشادن  ار  نانآ  يورین  نتسکش  مهرد  تردق  یـسک  هک  يروطب  تخاس  ناشبیـصن  رادیاپ  یتموکح  و  دناسر ؛  تزع 
یترجه نینچ  زا 
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(1) دندش .» میسقت  نوگانوگ  ياه  هقرف  بازحا و  هب  ناناملسم  هوکشاب ،

تدحو هب  لوصو  هار 

ّتنس نآرق و  هاگدید  زا  تدحو  ( 64)

اَم ِهیف َو  اوُفَلَتْخا  اَمیف  ِساـّنلا  َْنَیب  َمُکْحَِیل  ِّقَْحلاـِب  َباـتِْکلا  ُمُهَعَم  َلَْزنَا  َنیرِذـْنُم َو  َنیرِّشَبُم َو  َنیِّیبَّنلا  ُهّللا  َثَعَبَف  ًهَدِـحاو  ًهَُّما  ُساـّنلا  َناـک 
يدـْهَی ُهّللاَو  ِِهنْذِِاب  ِّقَْحلا  َنِم  ِهیف  اوُفَلَتْخااَِمل  اُونَما  َنیذَّلا  ُهّللا  يَدَـهَف  ْمُهَْنَیب  ایَْغب  ُتانِّیَْبلا  ُمُْهتَءاج  ام  ِدـَْعب  ْنِم  ُهُوتُوا  َنیذَّلا  ـَِّالا  ِهیف  َفَلَتْخا 

ٍمیقَتْسُم ٍطارِص  یِلا  ُءاشَی  ْنَم 

تافالتخا و دمآ و  دیدپ  تاقبطو  عماوج  جیردت  هب  تشادن ، دوجو  اه  نآ  نایم  رد  يّداضت  و  دندوب (  هتسد  کی  زاغآ )  رد  مدرم ( 
باتک دنهد و  میب  تراشب و  ار  مدرم  ات  تخیگنارب  ار  ناربمایپ  دنوادخ  لاح )  نیا  رد  دش ، ادیپ  اه  نآ  نایم  رد  ییاهّداضت 

ص:55
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دارفا دنک ( .  يرواد  دنتـشاد ،  فالتخا  هچ  نآ  رد  مدرم  نایمرد  ات  دومن  لزان  اه  نآ  اب  درک ، یم  توعد  ّقح  يوس  هب  هک  ینامـسآ 
اه نآ  هب  نشور  ياه  هناشن  دندوب و  هتشاد  تفایرد  ار  باتک  هک  یناسک  زا ) یهورگ   ) اهنت دندرکن )  فالتخا  نآ  رد  نامیا  اب 

(65  ) تدحو هب  لوصو  هار 

تقیقح هب  دندوب ، هدروآ  نامیا  هک  ار  ییاه  نآ  دنوادخ   ، دندرک فالتخا  نآ  رد  يرگمتس  ّقح و  زا  فارحنا  رطاخ  هب  دوب ، هدیـسر 
و دـندنام ) یقاب  فالتخا  یهارمگ و  رد  ناـنچمه  ناـمیا  یب  دارفا  اـما   ) دومن يربهر  شدوخ  ناـمرف  هب  دوب ، فـالتخا  دروم  هچ  نآ 

( هرقب  / 213  ) .دنک یم  تیاده  تسار  هار  هب  دهاوخب ،  ار  سکره  ادخ 

هاوـخ دـشاب ، اـه  نآ  ناـیم  رد  تدـحو  هطبار و  یعوـن  هک  تـسا  یتعاـمج  ره  ینعم  هـب  تادَْرفُم »  رد «  بـغار »  رظن «  رباـنب  هَُّما »  » 
 . ناکم نامز و  رظن  زا  تدحو  ای  دشاب  ینید  تدحو 

شیادیپ دروم  رد  عماج  یّلک و  یلوصا و  ثحب  کی  غارس  هب  هیآ  نیا  رد 
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 . دور یم  نآ  هناگتفه  لحارم  فادها و  بهذم و  نید و 

« دندوب يدحاو  تما  همه  زاغآ ) رد   ) اه ناسنا  : » دیامرف یم  تسخن 

ّتنس نآرق و  هاگدید  زا  تدحو  ( 66)

(. ًهَدِحاو ًهَُّما  ُساّنلا  َناک  )

ياه هزیگنا  هدروخن و  تسد  اه  ترطف  دوب ،  هداس  وا  عامتجا  رـشب و  یگدنز  تشادن ،  دوجو  اه  نآ  نایم  رد  يّداضت  زور  نآ  رد  و 
ار دوخ  هداس  فیاظو  دندیتسرپ و  یم  ترطف  نامرف  قبط  ار  ادخ  دوب ،  زیچان  اه  نآ  نایم  رد  شکمـشک  فالتخا و  سوه و  يوه و 

.درک یم  رپ  ار  حون  مدآ و  نامز  نایم  هلصاف  ًالامتحا  هک  دوباه ) ناسنا  یناگدنز  لوا  هلحرم  نیا   ) دنداد یم  ماجنا  وا  هاگشیپ  رد 

لماکت هدش و  هدیرفآ  لماکت  يارب  ناسنا  اریز  دوش ،  نینچ  مه  دیاب  یم  تفرگ و  دوخ  هب  یعامتجا  لکـش  اه  ناسنا  یگدنز  سپس 
 ( . دوب اه  ناسنا  یگدنز  مّود  هلحرم  نیا  و  ددرگ (  یم  نیمأت  عامتجا  لد  رد  اهنت  وا 
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زا هچ  دمآ ،  دوجو  هب  اهّداضت  اه و  فالتخا  عامتجا ،  روهظ  ماگنه  هب  یلو 

(67  ) تدحو هب  لوصو  هار 

نیناوـق و هنـشت  رـشب  اـج  نیا  رد  عاـمتجا و  رد  هورگ  ره  سکره و  قوـقح  ّقـح و  نییعت  لـمع و  رظن  زا  هچ  هدـیقع و  ناـمیا و  رظن 
(. دوب مّوس  هلحرم  نیا  دهد (  نایاپ  فلتخم  ياه  هبنج  رد  وا  تافالتخا  هب  ات  ددرگ  یم  اه  نآ  ياه  تیاده  ءایبنا و  تامیلعت 

نیا و  َنیرِْذنُم ( )  َنیرِّشَبُم َو  َنیِّیبَّنلا  ُهّللا  َثَعَبَف  دننک ( »  راذنا  دنهد و  تراشب  ار  مدرم  ات  تخیگنارب  ار  ناربمایپ  دنوادخ  اج  نیا  رد  » 
 ( . دوب مراهچ  هلحرم 

ار شیوخ  لامعا  رفیک  شاداپ و  اج  نآ  رد  هک  رگید  ناهج  داعم و  أدـبم و  هب  هّجوت  ءایبنا و  ياهرادـشه  اب  اه  ناسنا  ماـگنه  نیا  رد 
ار اه  ناسنا  تمالس  هعماج و  تمالس  دهد و  نایاپ  تافالتخا  هب  دناوتب  هک  حیحص  نیناوق  یهلا و  ماکحا  نتفرگ  يارب  دنبای ،  یمرد 
نآ رد  مدرم  نایم  رد  ات  درک  لزان  ّقح  هب  ینامـسآ  باتک  اه  نآ  اب  دنوادخ  دیامرف « :  یم  اذل  دندرک و  ادـیپ  یگدامآ  دـنک ،  نیمأت 

 ، دنتشاد فالتخا  هچ 
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ّتنس نآرق و  هاگدید  زا  تدحو  ( 68)

 ( . ِهیف اوُفَلَتْخا  اَمیف  ِساّنلا  َْنَیب  َمُکْحَِیل  ِّقَْحلِاب  َباتِْکلا  ُمُهَعَم  َلَْزنَا  َو  دنک ( »  تموکح 

شوماخ ار  نآ  تخیرورف و  تافالتخا  شتآ  رب  یبآ  ینامـسآ ، بتک  اه و  نآ  تامیلعت  هب  کّسمت  ءایبنا و  هب  نامیا  بیترت  نیا  هب  و 
 ( . دوب مجنپ  هلحرم  نیا  و  تخاس ( 

درک یهورگ  نایم  رد  ار  دوخ  راک  سفن ،  ياوه  ناشورخ  جاوما  یناطیـش و  ياه  هسوسو  مک  مک  یلو  تفای  همادا  یتّدم  عضو  نیا 
رگید راب  ار  فالتخا  مچرپ  ناشلد ،  ياـه  هتـساوخ  رب  اـه  نآ  قیبطت  ینامـسآ و  بتک  ءاـیبنا و  تاـمیلعت  تسرداـن  ياهریـسفت  اـب  و 
ءایبنا تثعب  اب  هک  دوب  يربخ  یب  لهج و  نیشیپ ،  تافالتخا  همشچرس  تشاد ،  قرف  نیشیپ  تافالتخا  اب  فالتخا  نیا  یلو  دنتشارفارب 

زا هناهاگآ  فارحنا  تجاجل و  يرگمتـس و  نامه  دعب  تافالتخا  همـشچرس  هک  یلاح  رد  دـیدرگ ،  فرطرب  ینامـسآ  بتک  لوزن  و 
نیا همادا  رد  اذل  دوب و  یَْغب »  هملک «  کی  رد  ّقح و  هار 

(69  ) تدحو هب  لوصو  هار 

تفایرد ار  ینامسآ  باتک  هک  یناسک  رگم  دندرکن ،  فالتخا  نآ  رد  دیامرف « :  یم  هیآ 
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فالتخا نآ  رد  يرگمتس  ّقح و  زا  فارحنا  رطاخ  هب  اه  نآ  يرآ  دوب ،  هدیسر  اه  نآ  هب  نشور  ياه  هناشن  تانّیب و  دندوب و  هتـشاد 
 ( . دوب مشش  هلحرم  نیا  و  ْمُهَْنَیب ( )  ایَْغب  ُتانِّیَْبلا  ُمُْهتَءاج  ام  ِدَْعب  ْنِم  ُهُوتُوا  َنیذَّلا  َِّالا  ِهیف  َفَلَتْخا  اَم  َو  دندرک ( » 

تافالتخا هب  نداد  نایاپ  يارب  اه  نآ  دـندوب ،  میلـست  قح  ربارب  رد  هک  نیتسار  نانمؤم  دـندش ؛  میـسقت  هورگ  ود  هب  مدرم  اج  نیا  رد 
هب ار  اه  نآ  زا  ناـنمؤم  دـنوادخ ،  دـیامرف « :  یم  اذـل  دندیـسر و  ّقح  هب  دنتـشگزاب و  ءاـیبنا  تاـمیلعت  ینامـسآ و  بتک  هب  دـیدج ، 

هاوخدوخ رگمتـس و  ناـمیا و  یب  دارفا  هک  یلاـح  رد  دومرف ( »  تیادـه  دوـخ  ناـمرف  هب  دنتـشاد ،  فـالتخا  نآ  رد  هچ  نآ  تقیقح 
 ( ِِهنْذِِاب ِّقَْحلا  َنِم  ِهیف  اوُفَلَتْخا  اَِمل  اُونَما  َنیذَّلا  ُهّللا  يَدَهَف  دندنام ( )  یقاب  فالتخا  یهارمگ و  رد  نانچمه 

ّتنس نآرق و  هاگدید  زا  تدحو  ( 70)

 ( . دوب متفه  هلحرم  نیا  و  ) 

هب دنیبب ، )  قیال  و  دهاوخب (  ار  هکره  دنوادخ  : » دیامرف یم  هیآ  نایاپ  رد  و 
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 ( . ٍمیقَتْسُم ٍطارِص  یِلا  ُءاشَی  ْنَم  يدْهَی  ُهّللا  َو  دنک ( »  یم  تیاده  میقتسم  هار 

.تسا رانکرب  اوران  ضیعبت  هنوگره  زا  تسین و  باسح  یب  فازگ و  تسا ،  وا  تمکح  اب  هتخیمآ  هک  یهلا  تیشم  هک  نیا  هب  هراشا 

اه نآ  یتدیقع  تاهابتـشا  دـنوش ،  یم  وا  ياه  تیادـه  لومـشم  دـنّقح ،  ربارب  رد  میلـست  حور  كاپ و  ّتین  ياراد  هک  یناسک  مامت 
اه نآ  دیازفا و  یم  تسار  هار  نتفای  يارب  نانآ  قیفوت  رب  دنوش ،  یم  رادروخرب  یصوصخم  ياه  ینیب  نشور  زا  ددرگ و  یم  حالصا 
نآ هب  ناجو  مسج  تمالـس  رطاخ و  نانیمطا  حور و  شمارآ  دراد و  یم  رانکرب  نامیا  یب  ناتـسرپایند  تارجاشم  تاـفالتخا و  زا  ار 

(1) .دشخب یم  اه 

(71  ) تدحو هب  لوصو  هار 

هیحور نتشاذگ  رانک  یهلا و  ناربمایپ  دحاو  دومنهر  هب  کّسمت  نیاربانب  »
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« . تسا یمالسا  تدحو  هب  لوصو  هار  اهنت  یهاوخ  هدایز  یبلط و  تصرف 

تدحو يوس  هب  توعد 

ِهّللا ِنوُد  ْنِم  ابابْرَا  اضَْعب  انُضَْعب  َذِخَّتَی  اْئیَـش َو ال  ِِهب  َكِرُْـشنال  َهّللا َو  َِّالا  َُدبْعَن  ّالَا  ْمُکَْنَیب  انَْنَیب َو  ٍءاوَس  ٍهَِملَک  یِلا  اَْولاعَت  ِباتِْکلا  َلْهَا  ای  ُْلق 
َنوُِملْسُم ّانَِاب  اوُدَهْشا  اُولوُقَف  اْوَّلَوَت  ْنِاَف 

هک تسا ،  ناسکی  امش  ام و  نایم  هک  ینخس  يوس  هب  دییایب  باتک ،  لها  يا  وگب : 

ّتنس نآرق و  هاگدید  زا  تدحو  ( 72)

دیریذپن ییادخ  هب  هناگی  يادخ  زا  ریغ  رگید  یضعب  ام ،  زا  یضعب  میهدن و  رارق  وا  ياتمه  ار  يزیچ  میتسرپن و  ار  هناگی  دنوادخزج 
( نارمع لآ   / 64  ) .میناملسم ام  هک  دیشاب  هاوگ  دییوگب :  دننز ، زاب  رس  توعد )  نیا  زا  هاگره (  ، 

 ، دـننک يراکمه  امـشاب  سدـقم  فادـها  مامترد  دـندوبن  رـضاح  یناسک  رگا  دزومآ ،  یم  ام  هب  لالدتـسا  زرط  نیا  اب  نارق  عقاو  رد 
 ، كرتشم ّمهم  فادها  رد  ّلقاال  دیشوکب 
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 . دیهد رارق  ناتسّدقم  فادها  درب  شیپ  يارب  يا  هیاپ  ار  نآ  دینک و  بلج  ار  اه  نآ  يراکمه 

یم یّتح  دیتسه و  دیحوت »  یعّدم «  امش  دیوگ :  یم  نایحیسم  هب  تسا ، ینامسآ  بهاذم  مامت  رباربرد  تدحو  يادن  کی  قوف  هیآ 
 . دیشاب یم  ثیلثت  رد  تدحو  هب  لئاق  اذل  درادن و  دیحوت  اب  یتافانم  هناگ )  هس  نایادخ  هب  داقتعا  ثیلثت ( »  هلأسم «  دییوگ : 

(73  ) تدحو يوس  هب  توعد 

.دنتسه هدوبدیحوت و  یعّدم  دنتشادنپادخ ، دنزرف  ار  ْریَزُع » ، » زیمآ كرش  نانخس  نیعرددوهی  نینچمه  و 

كرتشم لصا  نیا  هداد ، مه  تسد  هب  تسد  دییایب  میتسه ،  كرتشم  دیحوت  لصا  رد  امش  ام و  دنک :  یم  مالعا  اه  نآ  همه  هب  نآرق 
 ، تسا صلاخ  دیحوت  زا  يرود  كرش و  ، نآ هجیتن  هکاج  هبان  ياهریسفت  زاو  مینک  هدنز  يا  هیاریپ  چیه  نودب  ار 
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(1)  . مییامن يراددوخ 

داحّتا يوس  هب  توعد 

ّتنس نآرق و  هاگدید  زا  تدحو  ( 74)

ُْمْتنُک اناوِْخا َو  ِِهتَمِْعِنب  ُْمتْحَبْصَاَف  ْمُِکبُوُلق  َْنَیب  َفَّلَاَف  ًءادْعَا  ُْمْتنُکِْذا  ْمُْکیَلَع  ِهّللا  َتَمِْعن  اوُرُکْذا  اُوقَّرَفَت َو  اعیمَج َو ال  ِهّللا  ِْلبَِحب  اوُمِصَتْعا  َو 
َنوُدَتْهَت ْمُکَّلََعل  ِِهتایا  ْمَُکل  ُهّللا  ُنِّیَُبی  َِکلذَک  اْهنِم  ْمُکَذَْقنَاَف  ِراّنلا  َنِم  ٍهَْرفُحافَش  یلَع 

ربار ادخ  گرزب )  تمعن (  دیوشن و  هدنکارپ  دینز و  گنچ  تدحو )  هلیسو  هنوگره  مالـسا و  نآرق و  ادخ (  نامـسیر  هب  یگمه  و 
دیدشردارب وا ،  تمعن  تکرب  هب  درک و  داجیا  تفلا  امش ،  ياه  لد  نایم  وا  ودیدوب  رگیدکی  نمشد  هنوگچ  هک  دیرآ  دای  هب  دوخ ، 

نیا داد ،  تاجن  نآ  زا  ار  امش  ادخ  دیدوب ، شتآ  زا  يا  هرفح  بلرب  امش  و 
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( نارمع لآ   / 103  ) .دیوش تیاده  ياریذپ  دیاش  دزاس ،  یمراکشآ  امش  يارب  ار  دوخ  تایآ  دنوادخ  نینچ 

روظنم تفگ : دیاب  تسیچ ؟  یهلا )  نامسیر  ِهّللا ( »  ِْلبَِحب  زا «  روظنم  هک  نیا  هرابرد 

(75  ) تدحو يوس  هب  توعد 

هک نیا  بلاج  هتکن  .وا  تیب  لها  ربمایپ و  ای  دشاب ،  مالسا  هلیـسو ،  نیا  هاوخ  تسا ، دنوادخ  كاپ  تاذ  اب  طابترا  هلیـسو  هنوگره  زا 
 ، امنهار ّیبرم و  نتـشاد  نودب  يداع و  طیارـش  رد  ناسنا  هک  تسا ،  تقیقح  کی  هب  هراشا  عقاو  رد  ِهّللا » ُْلبَح   » هب روما  نیا  زا  ریبعت 

نیا زا  ندـمآرب  هّرد و  نیا  زا  تاجن  يارب  دـنام و  دـهاوخ  یقاب  ینادان  لهج و  شکرـس و  زیارغ  کیرات  هاـچ  تعیبط و  هّرد  رعق  رد 
قیرط زا  ادـخ  اب  طابترا  نامه  مکحم  هتـشر  نیا  دـیآ ،  نوریب  دـنزب و  گنچ  نآ  هب  هک  دراد  یمکحم  نامـسیر  هتـشر و  هب  زاین  هاچ 

يونعم و لماکت  نامسآ  هب  هدرب و  الاب  تسپ  نییاپ و  حوطس  زا  ار  مدرم  هک  دشاب ،  یم  وا  یعقاو  نانیـشناج  نآرق و  هدنروآ  نآرق و 
 . دنناسر یم  يّدام 
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 » نآ هسیاـقم  هتـشذگ و  رابهودـنا  عـضو  رد  رّکفت  هـب  ار  ناناملـسم  هدرک و  هراـشا  يردارب  داـّحتا و  گرزب  تـمعن  هـب  نآرق  سپس 
توعد تدحو »  نیا «  اب  یگدنکارپ » 

ّتنس نآرق و  هاگدید  زا  تدحو  ( 76)

ياه لد  نامیا  مالـسا و  وترپ  رد  دنوادخ  یلو  دیدوب  نمـشد  مه  اب  هنوگچ  هتـشذگ  رد  هک  دینکن  شومارف  دیوگ « :  یم  دنک و  یم 
َْنَیب َفَّلَاَف  ًءآدْعَا  ُْمْتنُک  ِْذا  ْمُْکیَلَع  ِهّللا  َتَمِْعن  اوُرُکْذا  َو  دیدش :  زورما  ناردارب  زورید ،  نانمـشد  امـش  تخاس و  طوبرم  مه  هب  ار  امش 

 « . اناوِْخا ِِهتَمِْعِنب  ُْمتْحَبْصَاَف  ْمُِکبُوُلق 

دزـشوگ ار  يردارب  قافتا و  تبهوم  ّتیمها  قیرط  نیا  هب  هدرک و  رارکت  هلمج  نیا  رد  رابود  ار  تمعن »  هملک «  هک  نیا  هّجوت  بلاج 
 . دنک یم 

نیااب و  داجیا » تفلا  امش  ياه  لد  نایمرد  ادخ   : » دیوگ یم  هداد ،  تبسن  دوخ  هب  ار  نانمؤم  بولق  فیلأت  هلأسم  هک  نیا  رگید  هتکن 
هک مینک  ّتقد  تسرد  ار  برع  نیشیپ  توادع  ینمشد و  هقباس  رگا  اریز  هدش ،  مالسا  یعامتجا  هزجعم  کی  هب  هراشا  ریبعت ، 
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هتشابنا اه  نآ  ياه  لد  رد  يّدامتم  ياه  لاس  لوط  رد  راد  هشیر  ياه  هنیک  هنوگچ 

(77  ) تدحو يوس  هب  توعد 

نیا هب  هّجوت  اب  اصوصخم  دزورفیب  اه  نآ  نایم  رد  ینینوخ  گنج  شتآ  دوب  یفاک  هداس  ییزج و  عوضوم  کـی  هنوگچ  دوب و  هدـش 
کچوک ندرک  شومارف  هب  رضاح  یناسآ  هب  دنریذپان و  فاطعنا  جوجل و  يدارفا  ًالومعم  یـشحو  همین  داوس و  یب  نادان و  مدرم  هک 

هک ددرگ  یم  تباث  دوش و  یم  راکشآ  مالسا  یعامتجا »  گرزب  هزجعم  نیا «  ّتیمها  تروص  نیا  رد  دنتسین ،  هتشذگ  لیاسم  نیرت 
یتّلم ربخ ،  یب  نادان و  زوت و  هنیک  هدـنکارپ و  ّتلم  ناـنچ  زا  لاـس ،  دـنچ  ّیط  رد  هک  دوبن  ریذـپ  ناـکما  یلومعم  يداـع و  قرط  زا 

 . دنزاسب ردارب  دّحتم و  دحاو و 

زیچ همه  دینک و  طوقـس  نآ  رد  دوب  نکمم  نآ  ره  هک  دیدوب  شتآ  زا  یلادوگ  هبل  رد  هتـشذگ  رد  امـش  دـیوگ « :  یم  نآرق  سپس 
ّتبحم يردارب و  هطقن  نامه  هک  یناما  نما و  هطقن  هب  هاگترپ  نیا  زا  داد و  تاجن  ار  امش  دنوادخ  اّما  ددرگ »  رتسکاخ  امش 
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ّتنس نآرق و  هاگدید  زا  تدحو  ( 78)

 ( . اْهنِم ْمُکَذَْقنَاَف  ِراّنلا  َنِم  ٍهَْرفُح  افَش  یلَع  ُْمْتنُک  َو  تخاس ( :  نومنهر  دوب 

دش یم  رو  هلعش  بارعا  نایم  رد  يا  هناهب  هب  ّتیلهاج  نارود  رد  هظحل  ره  هک  هدوب  ییاه  عازن  اه و  گنج  زا  هیانک  ران »  زا «  روظنم 
ار اه  نآ  يزیرنوخ  گنج و  رطخ  هظحلره  هک  دزاس ،  یم  سکعنم  ار  ّتیلهاج  رـصع  كانرطخ  عاضوا  هلمج  نیا  اـب  دـیجم  نآرق  ، 

هتـشذگ كانرطخ  عضو  زا  نتفای  تاجن  اب  امّلـسم  داد و  تاجن  عضو  نآ  زاار  اه  نآ  مالـسا  رون  وترپ  رد  دنوادخ  درک و  یم  دیدهت 
(1)  . دنتفای تاجن  زین  خزود  نازوس  شتآ  زا 
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(79  ) تدحو يوس  هب  توعد 

ّتنس نآرق و  هاگدید  زا  تدحو  ( 80)

نایارگ فالتخا  راظتنا  رد  میظع  باذع 

ٌمیظَع ٌباذَع  ْمَُهل  َِکئآلُوا  ُتانِّیَبلا َو  ُمُهَءآاج  ام  ِدَْعب  ْنِم  اوُفَلَتْخا  اُوقَّرَفَت َو  َنیذَّلاَک  اُونوُکَت  َو ال 

نانآ هب  راگدرورپ )  نشور (  ياه  هناشن  هک  نآ  زا  سپ  مه )  نآ  دندرک ( ، فالتخا  دـندش و  هدـنکارپ  هک  دیـشابن  یناسک  دـننام  و 
( نارمع لآ   / 105  ) .دنراد یمیظع  باذع  اه  نآ  دیسر و 

 ، درک وجتـسج  دـیاب  نانآ  قافن  فالتخا و  رد  ار  تلم  ره  يراوخ  ّتلذ و  ّرِـس  تسا و  يراوخ  ّتلذ و  قافن  فالتخا و  يروف  هجیتن 
هـشیمه يارب  نانآ  نیمزرـس  دوش ،  هدـیبوک  مهرد  هقرفت  ياه  هشیت  اب  نآ  ياه  یگتـسبمه  ناـکرا  تردـق و  ساـسا  هک  يا  هعماـج 

 ، دوب دهاوخ  نارگرامعتسا  تموکح  ورملق  ناگناگیب و  هاگنالوج 

(81  ) نایارگ فالتخا  راظتنا  رد  میظع  باذع 

 . تسا یگرزب  باذع  هچ  یتسار 
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َنوُرُفْکَت ُْمْتنُک  اِمب  َباذَْعلا  او  -ُ قوُذَف ْمُِکناْمِیا  َدَْعب  ُْمتْرَفَکَا  ْمُهُهوُجُو  ْتَّدَوْسا  َنیذَّلا  اَّمَاَف  ٌهوُجُو  ُّدَوْسَت  ٌهوُجُو َو  ُّضَْیبَت  َمْوَی 

هایـس ناشیاه  تروص  هک  اه  نآ  اما  ددرگ ، یم  هایـس  ییاه  هرهچ  دیفـس و  ییاه  هرهچ  هک  دوب  دهاوخ  يزور  میظع )  باذـع  نآ  ) 
 ، ار باذع  دیـشچب  سپ  دیدش ؟  رفاک  نآ ) ،  هیاس  رد  يردارب  توخا و  و  نامیا ( ،  زا  دعب  ایآ  دوش ) :  یم  هتفگ  اه  نآ  هب  هدش ( ، 

( نارمع لآ   / 106  ) .دیدیزرو یم  رفک  هچ  نآ  ببس  هب 

رد دنهایـسور ،  یمدرم  نامیا  یب  هدـنکارپ و  ّتلم  سکع ،  هب  تسا و  يدیفـسور  هیام  ناهج  نیا  رد  داّحتا  نامیا و  هک  روط  ناـمه 
ياه هرهچاب  اه  نآ  نابحاص  دریگ و  یم  دوخ  هب  یقیقح »  لکش «  ایند ،  يزاجم »  يدیفسور «  یهایسور و  نیا  رگید  ناهج 
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ّتنس نآرق و  هاگدید  زا  تدحو  ( 82)

دندرگ (1) یم  روشحم  کیرات  هایس و  ای  ناشخرد و  دیفس و 

تسا تدحو  لماع  نآرق  هب  تشگزاب 

َنُونِمُْؤی ٍمْوَِقل  ًهَمْحَر  يًدُه و  ِهیف َو  اوُفَلَتْخا  يِذَّلا  ُمَُهل  َنِّیَُبِتل  ِّالا  َباتِْکلا  َْکیَلَع  اْنلَْزنَا  ام  َو 

تـسا تمحر  هیام  ینک و  نییبت  اـه  نآ  يارب  دـنراد  فـالتخا  نآ  رد  ار  هچ  نآ  هک  نیا  يارب  رگم  میدرکن  لزاـن  وت  رب  ار  نآرق  اـم 
( لحن  / 64  ) .دنراد نامیا  هک  یهورگ  يارب 

یم رانک  قیاقح  هرهچ  زا  ار  ناتفص  ناطیش  هراّما و  سفن  هدنبیرف  ياه  هدرپ  دیادز ،  یم  اه  نآ  لد  زا  ار  ناطیـش  ياه  هسوسو  نآرق 
رد هک  یتایانج  تافارخ و  دنز ، 

(83  ) تسا تدحو  لماع  نآرق  هب  تشگزاب 

هب دـنیچ ،  یمرب  هدـمآ  دـیدپ  سوه  يوه و  هیاس  رد  هک  ار  یتافالتخا  دزاس ،  یم  راکـشآ  هدـش  ناـهنپ  هدـنبیرف  ياـه  کـسام  ریز 
تیاده و رون  دهد و  یم  نایاپ  اه  تواسق 
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(1)  . دشاپ یم  اج  همه  رد  ار  تمحر 

هقرفت ياهدامن  بیرخت 

َِّالا آانْدَرَا  ْنِا  َّنُِفلْحََیل  ُْلبَق َو  ْنِم  َُهلوُسَر  َهّللا َو  َبَراح  ْنَِمل  اداصِْرا  َنینِمْؤُْملا َو  َْنَیب  اـقیْرفَت  اْرفُک َو  ارارِـض َو  ادِجْـسَم  اُوذَـخَّتا  َنیذَّلا  َو 
َنُوبِذاَکل ْمُهَّنِا  ُدَهْشَی  ُهّللا  ینْسُْحلا َو 

ّتنس نآرق و  هاگدید  زا  تدحو  ( 84)

ناـیم هقرفت  رفک و  تیوـقت )  و (  ناناملـسم )  هب  ناـیز (  يارب  دـنتخاس  يدجـسم  هک  دنتـسه  یناـسک  نیقفاـنم )  زا  رگید  یهورگ  ) 
 ) یکین زج  يرظن  هک  دننک  یم  دای  دنگوس  اه  نآ  دوب ،  هدرک  هزرابم  شیپ  زا  شربمایپ  ادخ و  اب  هک  یسک  يارب  هاگنیمک  نانمؤم و 

هک دهد  یم  یهاوگ  دنوادخ  اما   ، میا هتشادن  تمدخ )  و 
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( هبوت  / 107  ) .دنتسه وگغورد  اه  نآ 

هنیدـمرد يدجـسم  نتخاـس  هب  مادـقادوخ  موش  ياـه  هشقن  هب  ندیـشخب  قـقحت  يارب  هک  تسا  ناـقفانمزارگید  یهورگ  هراـبرد  هیآ 
.دش فورعم  « رارِضدجسم » مان هبادعب  هکدندرک 

یمارگ ربمایپ  دزن  ناقفانم  زا  یهورگ  تسا ؛  نینچ  دوش ،  یم  هدافتـسا  فلتخم  ثیداحا  ریـسافت و  زا  هک  يروط  هب  نایرج  هصـالخ 
دارفا ات  میزاسب  ابق )  دجسم  کیدزن  ملاس (  ینب  هلیبق  نایمرد  يدجسم  هد  هزاجا  ام  هب  دندرک :  ضرع  دندمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

(85  ) هقرفت ياهدامن  بیرخت 

هب ندـمآ  ییاناوت  مدرم  زا  یهورگ  هک  یناراب  ياه  بش  رد  نینچمه  دـنرازگب و  زامن  نآ  رد  هداتفاراکزا  نادرمریپ  رامیب و  ناوتان و 
گنج مزاع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دوب  یعقوم  رد  نیا  و  دنهد ،  ماجنا  نآرد  اردوخ  یمالسا  هضیرف  دنرادن ،  ار  امش  دجسم 

.دوب كوبت 

؟  دیرازگب زامن  نآ  رد  دییایب و  اصخش  تسا  نکمم  ایآ  دندرک :  هفاضا  اه  نآ  یلو  داد ،  هزاجا  اه  نآ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
مرفس مزاع  ًالعف  نم  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

ص:73

تنس نآرق و  هاگدید  زا  www.Ghaemiyeh.comتدحو  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 143زکرم  هحفص 80 

http://www.ghaemiyeh.com


 . مرازگ یم  زامن  نآ  رد  میآ و  یم  دجسم  نآ  هب  ادخ  تساوخ  هب  تشگزاب  ماگنه  و 

رد ییایب و  ام  دجـسم  هب  میراد  اضاقت  نونکا  دنتفگ :  دندمآ و  وا  دزن  تشگزاب ،  كوبت  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  یماگنه 
هزاورد دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زونه  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  دـهد و  تکرب  ار  اـم  یهاوخب  ادـخ  زا  يرازگب و  زاـمن  اـج  نآ 

 . دوب هدشن  هنیدم 

راک رارسا  زا  هدرپ  دروآ و  ار  قوف  تایآ  دش و  لزان  ادخ  یحو  کیپ  ماگنه  نیا  رد 

ّتنس نآرق و  هاگدید  زا  تدحو  ( 86)

دـننک و ناریو  ار  نآ  يایاقب  دـننز و  شتآ  ار  روبزم  دجـسم  داد  روتـسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نآ  لابند  هب  تشادرب و  اـه  نآ 
 . دنزاس رهش  ياه  هلابز  نتخیر  لحم  ار  نآ  ياج 

نآ دجـسم ، نتخاس  رگم  دـش ، میهاوخ  تریح  راچد  زاغآ  رد  يروتـسد  نینچ  زا  مینک ،  هاگن  هورگ  نیا  راک  يرهاـظ  هرهچ  هب  رگا 
، یناسنا تمدـخ  کی  مه  تسا و  ینید  تمدـخ  کـی  مه  تقیقحرد  هک  يرارطـضا  عقاوم  ناریپ و  ناراـمیب و  زا  تیاـمح  يارب  مه 

 . تسا هدش  رداص  نآ  هرابرد  يروتسد  نینچ  هک  تسا ، يدب  راک 
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تسا (1) هدوب  هدش  باسح  ردق  هچ  روتسد  نیا  دید  میهاوخ  مینک ،  یسررب  ار  هلأسم  ینطاب  هرهچ  هک  یماگنه  اما 

(87  ) هقرفت ياهدامن  بیرخت 

دجسم هرهچ  رد  يا  هناختب 

 . تسا ّيدُّمَعَت  ندناسر  نایز  ینعم  هب  رارِض »  » 

هتفهن سدقم  مان  نیا  ریز  یموش  ياه  فده  هک  دندرک »  رایتخا  هنیدم  رد  يدجـسم  اه  نآ  زا  رگید  یهورگ  دـیوگ « :  یم  هیآ  نیا 
( . ادِجْسَم اُوذَخَّتا  َنیذَّلا  َو   ) دوب

؛  دوش یم  هصالخ  ریز  دنب  راهچ  رد  دجسم  تخاس  يارب  اه  نآ  ياه  فده 

 ( . ارارِض دنناسرب (  ناناملسم  هب  ینایز  ررض و  لمع  نیا  اب  هک  دوب  نیا  اه  نآ  روظنم 
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عفانم نیمأت  ناشفده  هک  دنتشاد  اعدا  هچ  نآ  سکع  هب  تسرد  عقاورد  اه  نآ 

ّتنس نآرق و  هاگدید  زا  تدحو  ( 88)

ناناملسم دوبان و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تامدقم  نیا  اب  دنتساوخ  یم  تسا ،  ناگداتفاراکزا  نارامیب و  هب  کمک  ناناملسم و 
 . دنزادنارب ناهج  هحفص  زا  ار  مالسا  مان  دنبای ،  قیفوت  رگا  یتح  دنبوکب و  مهرد  ار 

( . اْرفُک َو   ) مالسا زا  لبق  عضو  هب  مدرم  نداد  تشگزاب  رفک و  ینابم  تیوقت 

دجـسم ای  دوب و  نآ  کیدزن  هک  ابق »  دجـسم «  دجـسم ،  نیا  رد  یهورگ  عامتجا  اـب  اریز  ناناملـسم ، فوفـص  ناـیمرد  هقرفت  داـجیا 
( . َنینِمْؤُْملا َْنَیب  اقیْرفَت  َو   ) داتفا یم  قنور  زا  تشاد ،  هلصاف  نآ  زا  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

رب شئوس  قباوس  دوب و  هدرک  هزرابم  شیپ  زا  شربمایپ  ادخ و  اب  هک  یـسک  يارب  ینوناک  زکرم و  هک  دوب  نیا  اه  نآ  فدـه  نیرخآ 
اداصِْرا َو  دنزاس (  یلمع  ار  دوخ  ياه  همانرب  قافن ،  هاگیاپ  نیا  زا  ات  دنزاسب  دوب ،  نشور  ناگمه 
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(89  ) دجسم هرهچ  رد  يا  هناختب 

 ( . ُْلبَق ْنِم  َُهلوُسَر  َهّللا َو  َبَراح  ْنَِمل 

دنگوس یتح  ، » دندوب هدـیچیپ  بیرف  رهاظ  ابیز و  سابل  کی  رد  ار  موش  فادـها  ءوس و  ضارغا  نیا  مامت  هک  تسا  نیا  بیجع  یلو 
(. ینْسُْحلا َِّالا  آنْدَرَا  ْنِا  َّنُِفلْحََیل  َو   « ) میتشادن يرگید  رظن  دصق و  یکین ،  زج  ام  هک  دندرک  یم  دای 

نیغورد ياهدـنگوس  عاونا  هب  لسوتم  ابیز  ارهاظ  ياه  هدرپ  رد  راتتـسا  رب  هوالع  هک  نامز  رـصع و  ره  رد  ناـقفانم  نییآ  تسا  نیا  و 
 . دنوش یم  یمومع  راکفا  نتخاس  فرحنم  يارب 

یم یهاوگ  دشاب ،  یم  ناسکی  شیارب  دوهش  بیغ و  تسا و  هاگآ  همه  نورد  رارسا  زا  هک  يدنوادخ  دنک « ؛  یم  هفاضا  نآرق  یلو 
اه نآ  ملسم  روط  هب  هک  دهد 
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(1) َنُوبِذاَکل .)  ْمُهَّنِا  ُدَهْشَی  ُهّللا  َو  دنتسه ( »  وگغورد 

ّتنس نآرق و  هاگدید  زا  تدحو  ( 90)

دینکن دامتعا  بناج  هب  قح  ياه  هفایق  هب  اهنت 

نید و هرهچ  رد  رگا  یتح  دسانـشب  هرهچ  سابل و  ره  رد  و  ناکم ،  ره  رد  نامز ،  ره  رد  ار  قفاـنم  قاـفن و  هک  تسا  یـسک  ناملـسم 
 . دشاب هدوب  دجسم  نآرق و  زا  يرادفرط  سابل  رد  بهذم و 

ره رد  ناقفانم  راّبج و  ياه  هاگتـسد  نارگرامعتـسا و  مسر  هار و  هراومه  تسین ،  يا  هزاتزیچ  بهذـم » دـضرب  بهذـم   » زا هدافتـسا 
سپس لافغا و  يارب  شیارگ  نامه  زا  دنراد ،  یبلطم  هب  یصاخ  شیارگ  مدرم  رگا  هک  هدوب  نیا  یعامتجا 

(91  ) دینکن دامتعا  بناج  هب  قح  ياه  هفایق  هب  اهنت 

.دنریگب کمک  بهذم  دضرب  بهذم  يورینزا  یتح  دننک و  هدافتسا  اه  نآ  رامعتسا 
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ناشهاوخلد ریسم  رد  ار  مدرم  یبهذم  ياه  شیارگ  هار  نیا  زا  هک  هدوب  نیمه  لطاب  بهاذم  یبّالق و  ناربمایپ  نتخاس  هفـسلف  ًالوصا 
 . دنزادنیب

 ، نآرق مالسا و  هداعلا  قوف  ذوفن  نآ  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یمارگ  ربمایپ  رـصع  رد  مه  نآ  هنیدم »  دننام «  یطیحم  رد  تسا  یهیدب 
ات دننک  هضرع  دنچیپب و  قح  سابل  رد  ار  لطاب  بهذم و  هفاّفل  رد  ار  یبهذمال  دیاب  هکلب  دوبن ،  نکمم  مالسا  دض  رب  راکـشآ  هزرابم 

یحطس نانچ  نآ  هک  تسین  یسک  نیتسار  ناملسم  یلو  .دشوپب  دوخ  هب  لمع  سابل  اه  نآ  ءوس  تاین  دنوش و  بذج  لد  هداس  مدرم 
یم راک  هب  عورـش  اه  همانرب  هنوگ  نیا  يارب  هک  ییاه  تسد  لماوع و  رد  ّتقد  اب  دـیاب  دروخب ،  ار  رهاوظ  هنوگ  نیا  بیرف  هک  دـشاب 

دربب یپ  یلصا  ّتیهام  هب  رگید  نئارق  یسررب  دنک و 

ّتنس نآرق و  هاگدید  زا  تدحو  ( 92)

 . دنیبب يرهاظ  هرهچ  تشپ  رد  ار  دارفا  ینطاب  هرهچ  و 

هک هزادنا  نیمه  تساخرب ،  یموقلح  ره  زا  ییادن  ره  هک  تسین  یسک  ناملسم 
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دراشفب ار  نآ  دش ،  زارد  شیوس  هب  یتسد  ره  هک  تسین  یـسک  ناملـسم  دیوگ ،  کیبل  نآ  هب  دریذپب و  دشاب ،  بناج  هب  قح  ارهاظ 
دنز و هنیـس  نآ  ياپ  تشارفارب ،  بهذم  مان  هب  یمچرپ  یـسک  ره  دوش و  ماگمه  نآ  اب  درک ،  هدهاشم  ار  ینید  ارهاظ  تکرح  ره  و 

 . ددرگ بذج  نآ  يوس  هب  دش ، هتخاس  بهذم  مان  هب  ییانبره 

 . دشاب یعامتجا  لئاسم  همه  رد  لیلحت  هیزجت و  لها  رگن و  هدنیآ  نیب ،  عقاو  هاگآ ،  رایشوه ،  دیاب  ناملسم 

ارهاظ نانمشد  نیا  اب  هزرابم  يارب  ار  دوخ  دهد و  صیخشت  ناپوچ  سابل  رد  ار  اه  گرگ  دسانشب ،  هتشرف  سابل  رد  ار  ناوید 

(93  ) دینکن دامتعا  بناج  هب  قح  ياه  هفایق  هب  اهنت 

.دزاس هدامآ  تسود 

هب هن  دراد  نآ  تین  هب  یگتسب  یلمع  ره  شزرا  دوش و  یسررب  تاین  زیچ  همه  زا  لبق  دیاب  هک  تسا  نیا  مالسا  رد  یساسا  لصا  کی 
ینطاب رما  کی  تین  هچرگ  نآ ،  رهاظ 
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قوف یـشوپ  هدرپ  رد  دنچ  ره  دوشن ، رهاظ  شلمع  رانک  هشوگ و  رد  نآ  رثا  دشاب ، هتـشاد  لد  رد  یتین  یـسک  تسین  نکمم  اما  تسا 
.دشاب رهام  داتسا و  هداعلا 

هناخ ینعی  دجـسم  داد  روتـسد  ماقم  تمظع  نآ  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ارچ  هک  دوش  یم  نشور  لاؤس  نیا  باوج  اـج  نیا  زا 
دیاب دوش ،  هدولآ  رگا  هک  ار  یناکم  دـنزاس و  ناریو  درب ،  نوریب  ناوت  یمن  ار  نآ  گیر  کـی  هک  يدجـسم  دـننزب و  شتآ  ار  ادـخ 

 . دنزاس رهش  هاگ  هلبزم  دننک ،  ریهطت  اروف 

دجسم رارض ،  دجسم  هک  نیا  نآ  تسا و  بلطم  کی  اه  لاؤس  نیا  همه  خساپ 

ّتنس نآرق و  هاگدید  زا  تدحو  ( 94)

مسا و زگره  دوب و  ناطیـش  هناخ  هکلب  دوبن  ادـخ  هناخ  دوب ، » قافن  هقرفت و  نوناک   ، » دوبن سدـقم  ناکم  دوب ،  هناختب  عقاورد  دوبن ، 
 . دزاس یمن  نوگرگد  ار  يزیچ  تیعقاو  اه ،  کسام  يرهاظ و  ناونع 

يارب ناناملسم  همه  هب  رارض  دجسم  ناتساد  هک  دوب  یگرزب  سرد  نیا 
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 . داد نورق  راصعا و  همه 

هک تسا  دایز  يردـق  هب  مالـسا  رظن  رد  نیملـسم  فوفـص  نایم  رد  داـحتا  تیمها  هک  دوش  یم  نشور  زین  عوضوم  نیا  ثحب  نیا  زا 
نآ ددرگ ،  ناناملسم  فوفص  نایم  رد  فاکـش  فالتخا و  هقرفت و  داجیا  ثعاب  رگید  دجـسم  رانک  رد  يدجـسم  نتخاس  رگا  یتح 

(1) تسا سدقمان  زادنا  هقرفت  دجسم 

(95  ) دینکن دامتعا  بناج  هب  قح  ياه  هفایق  هب  اهنت 

ینامسآ ياه  باذع  فیدر  مه  هقرفت 

َْفیَک ْرُْظنُا  ٍضَْعب  َسَأب  ْمُکَـضَْعب  َقیُذی  اعَیِـش َو  ْمُکَِـسْبلَیْوَا  ْمُِکلُجْرَا  ِتْحَت  ْنِم  ْوَا  ْمُِکقْوَف  ْنِم  اباذَع  ْمُْکیَلَع  َثَْعبَّی  ْنَا  آیلَع  ُرِداْقلا  َوُه  ُْلق 
َنوُهَقْفَی ْمُهَّلََعل  ِتیْالا  ُفِّرَُصن 

ای دتسرفب  امش  رب  امش  ياپ  ریز  زا  ای  قوف  فرط  زا  یباذع  هک  تسا  رداق  وا  وگب 
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 ، دناشچب يرگید  هلیسو  هب  امـش  زا  کیره  هب  ار  یتحاران )  و  گنج (  معط  دزیمایب و  مه  اب  ار  امـش  هدنکارپ  ياه  هتـسد  تروص  هب 
( ماعنا  / 65  (. ) دندرگزاب و  دنمهفب (  دیاش  مینک  یم  وگزاب  اه  نآ  يارب  ار  نوگانوگ  تایآ  هنوگچ  نیبب 

رد هک  تسا  كانرطخ  يردق  هب  مدرم  نایم  رد  یگدنکارپ  هملک و  فالتخا  هلئسم 

ّتنس نآرق و  هاگدید  زا  تدحو  ( 96)

زا یـشان  ياه  یناریو  یهاگ  هکلب  تسا ،  نینچ  یتسار  تسا و  هتفرگ  رارق  اه  هلزلز  اـه و  هقعاـص  ینامـسآ و  ياـه  باذـع  فیدر 
ياهروشک تسا  هدـش  هدـید  ارارک  تسا ،  اه  هلزلز  اه و  هقعاص  زا  یـشان  ياه  یناریو  زا  رتشیب  تاجرد  هب  یگدـنکارپ  فـالتخا و 

 . ناهج ناناملسم  همه  هب  تسا  يرادشه  هلمج  نیا  تسا و  هدش  هدیشک  قلطم  يدوبان  هب  هقرفت  قافن و  موش  هیاس  رد  دابآ 

راتفرگ ار  مدرم  تهج  یب  دنوادخ  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  هن  دنکفیب  امش  نایمرد  هقرفت  دنوادخ  دیوگ :  یم  ثحب  دروم  هیآ  هک  نیا 
نیا هکلب  دنک  یم  فالتخا  قافن و 
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هقرفت قافن و  تروص  هب  نآ  هجیتن  هک  تسا  یـصخش  ياه  ییوجدوس  اه و  یتسرپدوخ  اه و  یهاوخدوخ  مدرم و  ءوس  لامعا  هجیتن 
نیا رد  ار  يرثا  نینچ  وا  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  ادخ  هب  نآ  نداد  تبسن  دنک و  یم  زورب 

(97  ) ینامسآ ياهباذع  فیدر  مه  هقرفت 

(1)  . تسا هداد  رارق  تشز  لامعا 

تسا كرش  هناشن  هقرفت 

َنوُمَْلعَی ِساّنلا ال  َرَثْکَا  َّنِکل  ُمِّیَْقلا َو  ُنیّدلا  َِکلذ  ِهّللا  ِْقلَِخل  َلیْدبَت  اْهیَلَع ال  َساّنلا  َرَطَف  یتَّلا  ِهّللا  َتَرِْطف  افینَح  ِنیّدِلل  َکَهْجَو  ِْمقَاَف 

رد ینوـگرگد  هدـیرفآ ، نآ  رب  ار  اـه  ناـسنا  دـنوادخ  هک  تسا  یترطف  نیا  نـک ،  راـگدرورپ  صلاـخ  نـییآ  هجوـتم  ار  دوـخ  يور 
تسا نیا  تسین ، ادخ  شنیرفآ 
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 . دنناد یمن  مدرم  رثکا  یلو  راوتسا ،  مکحم و  نییآ  نید و 

ّتنس نآرق و  هاگدید  زا  تدحو  ( 98)

َنیکِرْشُْملا َنِم  اُونوُکَت  َهولَّصلا َو ال  اوُمیقَا  ُهوُقَّتا َو  ِْهَیِلا َو  َنیبینُم 

 . دیشابن ناکرشم  زا  دیراد و  اپرب  ار  زامن  دیزیهرپب و  وا  زا  دینک و  وا  يوس  هب  تشگزاب  امش  هک  دشاب  یلاح  رد  دیاب  نیا 

َنوُحِرَف ْمِْهیََدل  اِمب  ٍبْزِح  ُّلُک  اعَیِش  اُوناک  ْمُهَنید َو  اُوقَّرَف  َنیذَّلا  َنِم 

دزن هچ  نآ  هب  یهورگ  ره  هک )  نیا  بیجع  دندش و (  میسقت  اه  هورگ  اه و  هتـسد  هب  دنتخاس و  هدنکارپ  ار  دوخ  نید  هک  یناسک  زا 
( مور ات 31 /   30  ) .دنلاحشوخ هتسبلد و )  تسا ( ،  اه  نآ 

ییادج همـشچرس  توافتم و  ياه  شور  أشنم  فلتخم  ياهدوبعم  هکارچ  تسا ،  هقرفت  یگدـنکارپ و  كرـش ،  ياه  هناشن  زا  یکی  »
یهاوخدوخ و ربک و  بصعت و  سفن و  ياوه  اب  مأوت  هراومه  كرش  هک  نیا  صوصخ  هب  تسا ، » اه  یگدنکارپ  اه و 
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(99  ) تسا كرش  هناشن  هقرفت 

 . تسین ریذپ  ناکما  راثیا  عضاوت و  لقع و  یتسرپادخ و  هیاس  رد  زج  تدحو  داحتا و  اذل  تسا ،  نآ  دولوم  يدنسپدوخ و 

ناوت یم  هجیتن  تروص  هب  ار  عوضوم  نیا  تسا ،  مکاح  كرـش  یعون  مینادـب  دـیاب  میدـید ،  یگدـنکارپ  فالتخا و  اجره  نیاربانب 
(1)  . تسا یناوتان  ینوبز و  فعض و  ماجنارس  اهورین و  نتفر  رده  داضت ،  فوفص ،  ییادج  كرش ،  هجیتن  هک  درک  وگزاب 

تسا دیحوت  هرمث  تدحو 

ِنوُقَّتاَف ْمُکُّبَر  اَنَا  ًهَدِحاو َو  ًهَُّما  ْمُُکتَُّما  ِهِذه  َّنِا  َو 

ّتنس نآرق و  هاگدید  زا  تدحو  ( 100)

( نونمؤم  / 52  ) .دیزیهرپب نم  نامرف  تفلاخم  زا  متسه ،  امش  راگدرورپ  نم  دیتسه و  يدحاو  تما  امش  همه 
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راگدرورپ وا  هک  هنوگ  نامه  دـنک ، یم  توعد  ییادـج  ضیعبت و  هنوگره  فذـح  یناسنا و  هعماج  یگناگی  تدـحو و  هب  قوف  هیآ 
 . دنتسه دحاو  تما  زین  اه  ناسنا  تسا ،  دحاو 

لوصا و هک  دـندرک  یم  توعد  يدـحاو  نییآ  هب  زین  ناشناربمایپ  هک  هنوگ  نامه  دـننک ،  يوریپ  همانرب  کی  زا  مدرم  لیلد  نیمه  هب 
لامعا ماجنا  تابیط و  زا  هدافتـسا  رـشب و  یلماکت  یگدنز  داعم و  هب  هجوت  قح ،  ییاسانـش  دـیحوت و  دوب ؛  یکی  اج  همه  نآ  ساسا 

 . یناسنا لوصا  تلادع و  زا  تیامح  و  حلاص ، 

يوریپ اه  نآ  زا  میتفای و  یبهذم  رب  ار  دوخ  ناردپ  ام  َنُودَتْقُم :  ْمِهِراثا 

(101  ) تسا دیحوت  هرمث  تدحو 

 (. فرخز  / 23 مینک ( »  یم 

َنوُحِرَف ْمِْهیََدلاِمب  ٍبْزِح  ُّلُک  اُربُز  ْمُهَْنَیب  ْمُهَْرمَا  اوُعَّطَقَتَف 

و دنتفر (  یهار  هب  یهورگره  دندناشک و  یگدنکارپ  هب  اردوخ  ياهراک  اه  نآ  اما 
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(1)( نونمؤم  / 53  ) .دنلاحشوخ دنراد ،  دوخ  دزن  هچ  نآ  هب  هورگ  ره   ( هک نیا  بجع 

ادـیپ بازحا  هعماج ، نآ  رد  هک  يروط  هب  نید  کی  ناوریپ  اـی  هعماـج  کـی  ندـش  هراـپ  هّکت  زا  تسا  تراـبع  اـج  نیا  رد  فـالتخا 
.دـنک عافد  نآ  زا  هداتـسیا و  دراد  هک  یمارم  فدـه و  ِربارب  رد  ناج  ياپ  ات  یتیعمج  هک  تسا  نیا  يزاب ، بزح  اـی  بّزحت ، .دـنوشب 

، دنک یم  تمذم  ار  فالتخا  زا  عون  نآ  هیآ  نیا  رد  نیاربانب  روج ، نیمه  مه ، رگید  بزح  کی 

ّتنس نآرق و  هاگدید  زا  تدحو  ( 102)

داش تسا ، مرتحم  شدزن  هچنآ  دوخ و  مارم  هب  یبزح  ره  و  دشاب ، نانآ  ندش  بزح  بزح ، تما و  ندـش  هراپ  هکت  عطقت ، ثعاب  هک 
ٍبْزِح ُّلُک  : » دنرامـش دودرم  ار  نارگید  رکف  و  دـننک ، تاهابم  نانآ  هب  دـننادب ، قح  ار  ناـشدوخ  Ø Š ره ینعی  تسمرـس ، دشاب و 

« . نوُحِرَف ْمِْهیََدل  اِمب 
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نیا .ندـش  بزح  بزح ، ندـش و  هراپ  هکت  عّطقت ، زا : تسا  ترابع  تدـحو ، لابق  رد  هدـش ، تمذـم  هک  یفـالتخا  اـج  نیا  رد  سپ 
ار نآ  دیاب  هدش و  ناناملسم  ریگ  نماد  هک  تسا  یضرم  فالتخا ، نیا  تقیقح  رد  .تسا  هتسناد  مارح  هدرک و  عنم  نآرق  ار  فالتخا 

.دنبای (1) تاجن  عّطقت » بّزحت و   » زا اه  ناملسم  ات  درک ، هجلاعم 

(103  ) تسا دیحوت  هرمث  تدحو 

هقرفت زا  زیهرپ  تدحو و  ظفح  تیمها 

اوُّلَض ْمُهَْتیَأَر  ِْذا  َکَعَنَم  ام  ُنوُره  ای  َلاق 

 . دندش هارمگ  اه  نآ  يدید  هک  یماگنه  ارچ  نوراه !  يا  تفگ :

يْرمَا َْتیَصَعَفَا  ِنَِعبَّتَت  ّالَا 

 . يدومن نایصع  ارم  نامرف  ایآ  يدرکن ؟  يوریپ  نم  زا 
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 . يدرکن يوریپ  یتسرپ  تب  هب  تبسن  لمع  تدش  رد  نم  تنس  شور و  زا  ارچ  هک  تسا  نیا  ِنَِعبَّتَت »  ّالَا  هلمج «  زا  روظنم 

َْتقَّرَف َلوُقَت  ْنَا  ُتیشَخ  ّینِا  یسْأَِرب  یتَیِْحِلب َو ال  ْذُخْأَت  َُّما ال  َْنباَی  َلاق 

ّتنس نآرق و  هاگدید  زا  تدحو  ( 104)

یلْوَق ُْبقْرَت  َْمل  َلیئارِْسا َو  یَنب  َْنَیب 

راک هب  ارم  شرافـس  یتخادـنا و  هقرفت  لیئارـسا  ینب  نایم  وت  ییوگب  مدیـسرت  نم  ریگم ، ارم  رـس  شیر و  مرداـم ،  دـنزرف  يا  تفگ :
( هط ات 93 /   92  ) .یتسبن

وا رس  شیر و  هک  یلاح  رد  دز ،  یم  دایرف  وا  رب  تفگ و  یم  شردارب  اب  ار  نانخس  نیا  رت  مامت  هچره  تینابـصع  تدش و  اب  یـسوم 
 . دیشک یم  دوب و  هتفرگ  ار 

شیوخ هجوم  رذع  انمـض  دهاکب و  وا  باهتلا  زا  دروآ و  فطل  رـس  رب  ار  وا  هک  نیا  يارب  دید ،  ار  ردارب  دـیدش  یتحاران  هک  نوراه 
مزیخرب و هزرابم  هب  رگا  هک  مدرک  رکف  نم  ریگم ، ارم  رس  شیر و  مردام !  دنزرف  تفگ « :  دنک ،  نایب  ارجام  نیا  رد  ار 
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نایم رد  ارچ  ییوگب  تشگزاب  ماگنه  هب  وت  هک  مدیـسرت  نیا  زا  دتفا و  یم  لیئارـسا  ینب  نایم  رد  يدیدش  هقرفت  منک ،  ادیپ  يریگرد 
رد ارم  شرافس  يدنکفا و  هقرفت  لیئارسا  ینب 

(105  ) هقرفت زا  زیهرپ  تدحو و  ظفح  تیمها 

(1)  « . یتسبن راک  هب  نم  بایغ 

قافن هقرفت و  یتشز 

َنُولَعْفَی اُوناک  اِمب  ْمُُهئِّبَُنی  َُّمث  ِهّللا  َیِلا  ْمُهُْرمَا  آامَّنِا  ْیَش ٍء  یف  ْمُْهنِم  َتَْسل  اعَیِش  اُوناک  ْمُهَنید َو  اُوقَّرَف  َنیذَّلا  َّنِا 

نآ اب  یطابترا  هنوگ  چیه  دندش ،  میـسقت  فلتخم ) بهاذـمو  ) نوگانوگ تاجتـسد  هب  دـنتخاس و  هدـنکارپ  اردوخ  نییآ  هک  یناسک 
( ماعنا  / 159  ) .دنک یم  ربخاب  دنداد ،  یم  ماجنا  هچ  نآ  زا  ار  اه  نآ  ادخ  سپ  تسا ،  ادخ  هب  راذگاو  اه  نآ  راک  يرادناه ، 

ص:91

 . ات 291 ص 290  ج 16 ، لوا ، پاچ  ینوتسیب ، دمحم  ناوج ، ریسفت  - 1

تنس نآرق و  هاگدید  زا  www.Ghaemiyeh.comتدحو  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 143زکرم  هحفص 98 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/7339/AKS BARNAMEH/#content_note_91_1
http://www.ghaemiyeh.com


ّتنس نآرق و  هاگدید  زا  تدحو  ( 106)

 ، ادـخ ناگدـنب  نایم  اه  تعدـب  عاونا  داجیا  اب  هک  تسا  زادـنا  هقرفت  دارفا  مامت  هرابرد  یناگمه  یمومع و  مکح  کـی  هیآ  ياوتحم 
 . دنتسه تما  نیا  رد  هک  اه  نآ  ای  دندوب  نیشیپ  ياه  تما  رد  هک  اه  نآ  زا  معا  دنشاپ ،  یم  فالتخا  قافن و  رذب 

 ، تسا رازیب  یگدنکارپ  هقرفت و  قافن و  هنوگره  زا  تسا و  یگناگی  تدـحو و  نییآ  مالـسا ،  هک  ار  تقیقح  نیا  رگید  راب  هیآ  نیا 
مقتنم دنوادخ  درادن ،  زادنا  هقرفت  دارفا  اب  یتهابـش  هنوگ  چیه  وت  راک  همانرب و  دیوگ :  یم  ربمایپ  هب  دنک و  یم  وگزاب  مامت  دیکأت  اب 

 ، تسا مالسا  لوصا  زا  یکی  اهنت  هن  دیحوت  دهد .  یم  ناشن  اه  نآ  هب  ار  ناشلامعا  موش  تبقاع  تفرگ و  دهاوخ  ماقتنا  نانآ  زا  راّهق 
تامیلعت همه  دبلاک  رد  تسا  یحور  دیحوت  دنز ،  یم  رود  دیحوت  روحم  رب  نآ  ياه  همانرب  همه  مالـسا و  عورف  لوصا و  مامت  هکلب 

 . تسا هدش  هدیمد  مالسا  رکیپ  رد  هک  تسا  یناج  دیحوت  مالسا ،

(107  ) قافن هقرفت و  یتشز 

 ، دهد یم  لیکشت  یگناگی  تدحو و  ار  نآ  ياپ  ات  رس  هک  ینییآ  فسأت  تیاهن  اب  اما 
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یموش همغن  زور  ره  هداد ،  تسد  زا  یلک  هب  ار  دوـخ  یلـصا  هرهچ  هک  تسا  هدـش  ناـنکفا  قاـفن  هقرفت  شوختـسد  ناـنچ  نآ  زورما 
جک ای  یناور و  يرامیب  هب  التبم  ای  وجارجام  یصخش  دوش و  یم  دنلب  يا  هشوگ  زا  دناوخ ،  یم  هناریو  رد  هک  يدغج  يادص  دننامه 

دیامن و یم  عمج  دوخ  درگ  ار  نادان  هلبا و  دارفا  زا  یعمج  دنک و  یم  دنلب  یمالـسا  ياه  همانرب  زا  یکی  اب  تفلاخم  مچرپ  يا  هقیلس 
يرادیب شقن  دـننام  ینکفا ، قافن  نیا  رد  مدرم  هدوت  زا  یعمج  ینادان  لهج و  یعالطا و  یب  شقن  دوش .  یم  يا  هزات  فالتخا  أشنم 

راج و دننک و  یم  مَلَع  ون  زا  تسا ،  هتشذگ  نآ  ثحب  عوضوم  اه  نرق  هک  ار  یلئاسم  یهاگ  تسا .  رثؤم  رایسب  نانمـشد ، یهاگآ  و 
راکفا ات  دنزادنا  یم  هار  نآ  نوماریپ  يا  هناهلبا  لاجنج 

ّتنس نآرق و  هاگدید  زا  تدحو  ( 108)

مالسا دیوگ ،  یم  قوف  هیآ  هک  روط  نامه  اما  دنزاس ،  لوغشم  دوخ  هب  ار  مدرم 
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(1)  . دروخ دهاوخ  تسکش  ینکفا  قافن  ياه  همانرب  ماجنارس  دنا و  هناگیب  مالسا  زا  زین  اه  نآ  تسا و  هناگیب  اه  نآ  زا 

(2)

یمالسا تدحو  اب  یلم  رادتقا  هطبار 

...ْمُکُحیر َبَهْذَت  اُولَشْفَتَف َو  اوُعَزنَت  َُهلوُسَر َو ال  َهّللا َو  اوُعیطَا  َو 

ات دینکم  شکمشک )  و  عازن (  دییامن و  شربمایپ  ادخ و  نامرف )  تعاطا (  و 

(109  ) یمالسا تدحو  اب  یلم  رادتقا  هطبار 

( لافنا  / 46  ) ...دورن نایم  زا  امش  تبیه )  تکوش و  و  تردق (  دنوشن و  تسس 

رگا هک  يروتـسد  نامه  تسا  ربهر  اوشیپ و  روتـسد  زا  تعاطا  يربهر و  هلأسم  هب  هّجوت  هزرابم  ياه  همانرب  نیرت  مهم  زا  رگید  یکی 
هب ردب  گنج  تفرگ  یمن  ماجنا 
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( . َُهلوُسَر َهّللا َو  اوُعیطَاَو   « ) دینک شربمایپ  ادخ و  تعاطا  و  دیوگ « :  یم  دعب  هیآ  رد  اذل  دش ،  یم  یهتنم  ناناملسم  لماک  تسکش 

 ( . اوُعَزنَت َو ال  دیزیهرپب ( »  عازن  یگدنکارپ و  زا  و  » 

اُولَشْفَتَف تسا ( »  هزرابم  رد  فعض  یناوتان و  یتسس و  شرثا  نیتسخن  نمشد  ربارب  رد  نادهاجم  فالتخا  عازن و  شکمشک و  اریز  » 
( .

( . ْمُکُحیر َبَهْذَت  َو  « ) تسامش تمظع  تبیه و  تّوق و  تردق و  نتفر  نایم  زا  روتف  یتسس و  نیا  هجیتن  «و 

ّتنس نآرق و  هاگدید  زا  تدحو  ( 110)

زا ار  امـش  داب  نآ  لابند  هب  دیوش و  یم  تسـس  دـیزیخرب  رگیدـکی  اب  عازن  هب  رگا  دـیوگ :  یم  هک  نیا  تسا و  داب  ینعم  هب  حـیر »  » 
تفر دهاوخ  نایم  زا  ناتدوصقم  دارم و  قفو  رب  روما  نایرج  تمظع و  تّوق و  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  یفیطل  هراشا  درب  دـهاوخ  نایم 

يوس هب  اه  یتشک  تکرح  ببس  قفاوم  ياهداب  شزو  هشیمه  اریز 

ص:95

تنس نآرق و  هاگدید  زا  www.Ghaemiyeh.comتدحو  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 143زکرم  هحفص 102 

http://www.ghaemiyeh.com


.تشاد تیمها  هّداعلا  قوف  بلطم  نیا  دوب  داب  شزو  یتشک  كرحم  يوریناهنت  هک  نامز  نآ  رد  تسا و  هدوب  دوصقم  لزنم 

نیا زا  يا  هیانک  قوف  ریبعت  دـشاب و  یم  تسا  تموکح  تردـق و  زمر  هک  مچرپ  ندوب  اـپرب  هناـشن  اـه  مچرپ  هب  داـب  شزو  هوـالع  هب 
(1)  . تسا ینعم 

(111  ) یمالسا تدحو  اب  یلم  رادتقا  هطبار 

تسا تدحو  لماع  بهذم 

ُوثِرُوا َنیذَّلا  َّنِا  ْمُهَْنَیب َو  َیِـضَُقل  ًیّمَـسُم  ٍلَجَا  یِلا  َکِّبَر  ْنِم  ْتَقَبَـس  ٌهَِملَک  الَْول  ْمُهَْنَیب َو  ایَْغب  ُْملِْعلا  ُمُه  َءاج  ام  ِدـَْعب  ْنِم  ِّالا  اُوقَّرَفَت  اـم  َو 
ٍبیُرم ُْهنِم  ٍّکَش  یَفل  ْمِهِدَْعب  ْنِم  َباتِْکلا 

رگا و  دـسح )  توادـع و  و  دوب (  قحزا  فارحنا  رطاخ  هب  ییوج  هقرفت  نیا  یهاـگآ و  ملع و  زا  دـعب  رگم  دـندشن  هدـنکارپ  اـه  نآ 
رداص تراگدرورپ  يوس  زا  ینامرف 
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اه نآ  زا  دـعب  هک  یناسک  درک و  یم  يرواد  اه  نآ  ناـیم  رد  دـنوادخ  دنـشاب ، دازآ  هدـنز و  ینیعم  دمآرـس  اـتاه  نآ  هک  دوب  هدـشن 
( يروش  / 14  ) .نظ ءوس  ینیبدباب و  مأوت  یکش  دندیدرت ،  کش و  رد  نآ  زا  دندش  باتک  ناثراو 

ّتنس نآرق و  هاگدید  زا  تدحو  ( 112)

 . دنک یم  نایب  ار  ینید  تافالتخا  یلصا  همشچرس  هتخادرپ ،  لاؤس  نیا  خساپ  هب  هیآ  نیا 

 . دوب یصخش  ياهرظن  لامعا  قح و  زا  فارحنا  ملظ و  یغب و  هکلب  دوبن ،  يربخ  یب  لهج و  یبهذم  ياه  فالتخا  همشچرس 

 . دنداهن ناینب  ار  تافالتخا  نیا  دنداد و  مه  تسد  هب  تسد  زوت »  هنیک  بصعتم و  ياه  ماوع  و «  بلطایند »  نادنمشناد  » 

لوط رد  یناوارف  ياه  يزیرنوخ  هدرک و  فالتخا  داجیا  رـشب  نایم  رد  بهذم  دنیوگ  یم  هک  اه  نآ  هب  تسا  ینـشور  خساپ  هیآ  نیا 
 ، تسا هدروآ  رابب  خیرات 
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لیابق مالـسا و  دروم  رد  هک  هنوگ  نامه  هدوب (  دوخ  طیحم  رد  یگچراپکی  تدـحو و  لـماع  هشیمه  بهذـم  دوش ،  تقد  رگا  اریز 
یتح زاجح و 

(113  ) تسا تدحو  لماع  بهذم 

مدرم نایم  رد  يرامعتسا  ياه  تسایس  یلو  تخاس .)  يدحاو  تما  نایاپ و  تافالتخا  هب  تفای و  ققحت  برع  هریزج  زا  جراخ  ماوقا 
بهاذـم رب  نآ  لیمحت  یـصخش و  ياه  هقیلـس  ندوزفا  .تسا  هدـش  اه  يزیرنوخ  هیام  هدز و  نماد  تافالتخا  هب  درک ،  داـجیا  هقرفت 

تفرگ (1) یم  هیام  یَْغب »  » زا مه  نآ  هک  دوب  هقرفت  رگید  گرزب  لماع  کی  دوخ  ینامسآ 
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ّتنس نآرق و  هاگدید  زا  تدحو  ( 114)

تساه تلم  تسکش  لماع  هقرفت 

َنیَملاْعلا یَلَع  ْمُهاْنلَّضَف  ِتابِّیَّطلا َو  َنِم  ْمُهاْنقَزَر  َهَُّوبُّنلا َو  َمْکُْحلا َو  َباتِْکلا َو  َلیئارِْسا  یَنب  اْنیَتا  ْدََقل  َو 

نایناهج رب  ار  اه  نآ  میدرک و  اطع  اه  نآ  هب  كاپ  ياه  يزور  زا  میدیشخب و  توبن  تموکح و  ینامسآ و  باتک  ار  لیئارسا  ینب  ام 
( هیثاج  / 16 .میدیشخب ( يرترب  شیوخ )  رصع  مدرم  و  ) 

َنوُِفلَتْخَی ِهیف  اُوناک  امیف  ِهَمایِْقلا  َمْوَی  ْمُهَْنَیب  یضْقَی  َکَّبَر  َّنِا  ْمُهَْنَیبایَْغب  ُْملِْعلا  ُمُهَءاج  ام  ِدَْعب  ْنِم  ِّالا  اوُفَلَتْخا  اَمَف  ِْرمَْالا  َنِم  ٍتانَِّیب  ْمُهاْنیَتا  َو 

نیا و  یهاگآ ، ملع و  زا  دعب  رگم  دندرکن ،  فالتخا  اه  نآ  میداد ،  رارق  اه  نآ  رایتخا  رد  تعیرـش  توبن و  رما  زا  ینـشور  لیالد  و 
متس و رطاخ  هب  فالتخا 

(115  ) تساه تلم  تسکش  لماع  هقرفت 

فالتخا هچ  نآرد  اه  نآ  نایمرد  تمایق  زور  تراگدرورپاما  دوب ، ییوج  يرترب 
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( هیثاج 16 و 17 /  دنک (.  یم  يرواد  دنتشاد ، 

يدوز هب  ناگدـننک  نارفک  نیا  یلو  تشادـن ،  دوجو  فـالتخا  يارب  ییاـج  نشور ،  نّیب و  لـیالد  گرزب و  بهاوم  نیا  دوـجو  اـب 
 . دندز فالتخا  هب  تسد 

هقرفت فالتخا و  هلیسو  ار  ماجسنا  تدحو و  لماوع  یتح  داتفا ، يرگید  هورگ  ناج  هب  یهورگره  دنتـشارفارب و  نایغط  مچرپ  اه  نآ 
رد هبردایندرد  دـش و  یـشالتم  ناشتموکح  درک ،  لوُفا  ناشتمظع  هراتـس  دـییارگ ،  فعـض  هب  ناشتردـق  نآ  لابند  هب  دـنداد و  رارق 

(1)  . دندش
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ّتنس نآرق و  هاگدید  زا  تدحو  ( 116)

یمالسا هعماج  رد  هقرفت  داجیا  زا  یهن 

« اریصَم َْتئآس  َمَّنَهَج َو  ِهلُْصن  ّیلَوَت َو  ام  هِّلَُون  َنینِمْؤُْملا  ِلیبَس  َْریَغ  ِْعبَّتَی  يدُْهلا َو  َُهل  َنَّیَبَت  ام  ِدَْعب  ْنِم  َلوُسَّرلا  ِِققاُشی  ْنَم  َو  » 

یعضو نامه  هب  ار  يو  دیامن ، ذاختا  نینمؤم  هار  ریغ  یشور  دنک و  لوسر  تفلاخم  دش  نشور  شیارب  قح  هکنآ  زا  دعب  سک  ره  «و 
( ءاسن  / 115 !« ) تسا یماجنارس  دب  هچ  هک  میرآ  رد  منهج  هب  میراذگاو و  دراد  تسود  هک 

« ادیَعب ًالالَض  َّلَض  ْدَقَف  ِهّللِاب  ْكِرُْشی  ْنَم  ُءآشَی َو  ْنَِمل  َِکلذ  َنوُد  ام  ُرِفْغَی  ِهب َو  َكَرُْشی  ْنَا  ُرِفْغَی  َهّللا ال  َّنِا  »

(117  ) یمالسا هعماج  رد  هقرفت  داجیا  زا  یهن 

هب هک  ره  دشخب و  یم  دـهاوخب  سک  ره  زا  ار  نآ  زا  رتکچوک  ناهانگ  و  دـنروآ ، كرـش  وا  هب  هک  دـشخب  یمن  هجو  چـیه  هب  ادـخ  »
( ءاسن  / 116 « ) .تسا هداتفا  یهارمگ  هب  دزروب  كرش  ادخ 
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زا و  لوسر ، اب  ندرک  تفلاخم  زج  یئانعم  هدش  صخـشم  نشور و  تیادـه  هار  هک  نآ  زا  دـعب  مه  نآ  ادـخ ، لوسر  اب  ندرک  هقاشم 
( ءاسن  / 80 « ) َهّللا َعاطَا  ْدَقَف  َلوُسَّرلا  ِعُِطی  ْنَم   » تسا یلاعت  يادخ  تعاطا  لوسر ، تعاطا  نوچ  .درادن  ندرک  یچیپرس  شتعاطا 

ادـخ و تعاطا  رب  عامتجا  نامه  دـهد ، یم  لیکـشت  يا  هعماج  هدرک  عاـمتجا  ادـخ  هب  ناـمیا  رب  هک  تهج  نادـب  نینمؤم  لـیبس  سپ 
نینمؤم لیبس  تدحو  ظفاح  نوچ  .لوسر  تعاطا  رب  عامتجا  زا  تسا  ترابع  نینمؤم  هار  .تسا  لوسر 

ّتنس نآرق و  هاگدید  زا  تدحو  ( 118)

.تسا لوسر  تعاطا  نامه 

رد دـنا ، هدـش  توعد  هار  نیا  يوس  هب  هک  یناسک  زا  دـنترابع  نینمؤم  اوقت و  هار  زا  تسا  تراـبع  ادـخ  هار  تاـیآ  مکح  هب  یتقو  و 
اوقترب نواعت  لیبس  زا  تسا  ترابع  دنا  هداد  لیکشت  یعامتجا  هک  یلاح  رد  نینمؤم  نیا  لیبس  هجیتن 
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( هدئام  / 2 « ) ِناوْدُْعلا ِْمثِْالا َو  یَلَع  اُونَواعَت  يْوقَّتلا َو ال  ِِّرْبلا َو  یَلَع  اُونَواعَت  »

ار نآ  رد  هقرفت  داجیا  یترابع  هب  ای  مالسا و  یعامتجا  ياصع  قش  یلاعت و  يادخ  تیصعم  زا  دینک  یم  هظحالم  هک  يروطب  هیآ  نیا 
.دنک یم  یهن 

رما کی  تسا ، یکی  هلماعم  ود  ره  هکنیا  رب  دراد  تلالد  زین  و  َمَّنَهَج »، هِّلَُـصن  و« ّیلَوَت »، ام  هِّلَُون  : » دوش یم  هلماعم  عون  ود  دارفا  نیااـب 
هلأسم نآ  دبای و  یم  نایرج  ایند  رد  دشاب  نآ  زاغآ  تمسق  هک  نآ  زا  یتمسق  هک  تسا  یهلا 

(119  ) یمالسا هعماج  رد  هقرفت  داجیا  زا  یهن 

یهاگ تشگزاب  دب  هک  تسا ، منهج » رد  ِءالِْـصا   » هلأسم نآ  دـنک و  یم  زورب  ترخآ  رد  شرگید  تمـسق  تسا و  ّیلَوَت » ام  َْتیَّلَوَت  »
 . تسا

هکنیا و  تسا ، میظع  يادخ  هب  كرش  لوسر ، اب  ینمشد  هقاشم و  هکنیا  رب  دنک  یم  تلالد  هیآ  نیا  ...ِهب » َكَرُْشی  ْنَا  ُرِفْغَی  َهّللا ال  َنِا  »
زین ریز  هفیرش  تایآ  زا  انعم  نیا  اسب  يا  و  دزرمآ ، یمن  دنزروب  كرش  يو  هب  هک  ار  هانگ  نیا  یلاعت  يادخ 
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: دیامرف یم  هک  دوش  هدافتسا 

 / 32 « ) ْمَُهلامْعَا ُِطبُْحیَـس  اْئیَـش َو  َهّللا  اوُّرُـضَی  َْنل  يدُْهلا  ُمَُهل  َنَّیَبَت  ام  ِدَْعب  ْنِم  َلوُسَّرلااوُّقاش  ِهّللا َو  ِلیبَس  ْنَع  اوُّدَص  اُورَفَک َو  َنیذَّلا  َّنِا  »
( دمحم

اُوتام َُّمث  ِهّللا  ِلیبَس  ْنَع  اوُّدَص  اُورَفَک َو  َنیذَّلا  َّنِا  ( » دمحم  / 33 « ) ْمَُکلامْعَا اُولِْطُبت  َلوُسَّرلا َو ال  اوُعیطَا  َهّللااوُعیطَا َو  اُونَما  َنیذَّلااَهُّیَا  ای  »
ْنَلَف ٌراّفُک  ْمُه  َو 

ّتنس نآرق و  هاگدید  زا  تدحو  ( 120)

( دمحم /34 « ) ْمَُهل ُهّللا  َرِفْغَی 

لیلعت ار  دنک  یم  رما  لوسر  زا  ندرک  تعاطا  ادخ و  تعاطا  هب  هک  مود  هیآ  نومضم  دهاوخ  یم  هک  تسا  نیا  موس  هیآ  رهاظ  نوچ 
هب مه  ار  نیا  و  دوش ، یمن  هدیزرمآ  زگره  هک  تسا  يرفک  وا ، لوسر  تعاط  ادخ و  تعاطا  زا  جورخ  هک  دـنامهفب  هجیتن  رد  دـنک ،

.تسا ادخ  هب  كرش  دوش  یمن  هدیزرمآ  زگره  هک  يرفک  هک  میناد  یم  رگید  یتایآ  مکح 
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دنک و لیمکت  ار  نایب  هک  هدوب  روظنم  نیا  هب  ِهب » َكَرُْشی  ْنَا  ُرِفْغَی  َهّللا ال  َّنِا   » هلمج هب  « ُءآشَی ْنَِمل  َِکلذ  َنوُد  ام  ُرِفْغَی  َو  هلمج «  قاحلا 
(1) !! دنامهفبار لوسر  اب  ینمشد  هقاشم و  ینعی  موش  تبیصم  نیا  تمظع 

(121  ) یمالسا هعماج  رد  هقرفت  داجیا  زا  یهن 

یعمج ملس  رد  لوخد  روتسد 

 « ٌنیبُم ٌّوُدَع  ْمَُکل  ُهَّنِا  ِناْطیَّشلا  ِتاوُطُخ  اوُِعبَّتَت  ًهَّفاک َو ال  ِْملِّسلا  ِیف  اُولُخْدا  اُونَما  َنیذَّلا  اَهُّیَا  ای  »

وا هک  دینکم  يوریپ  ار  ناطیـش  ياهماگ  راهنز  دیوش و  ادـخ  میلـست  یگمه  یفالتخا  چـیه  نودـب  دـیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  »
( هرقب  / 208 ،« ) تسا راکشآ  ینمشد  امش  يارب 
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« ٌمیکَح ٌزیزَع  َهّللا  َّنَا  اوُمَلْعاَف  ُتانِّیَْبلا  ُمُْکتَءاج  ام  ِدَْعب  ْنِم  ُْمْتَللَز  ْنِاَف  »

دیدرگن و ملس  رد  لخاد  دمآ  ناتیارب  هک  نشور  تایآ  همه  نیا  زا  دعب  رگا  سپ  »

ّتنس نآرق و  هاگدید  زا  تدحو  ( 122)

هب دنارب  امـش  هراب  رد  یمکح  ره  هک  تسا  یمیکح  ریذپان و  تسکـش  یبلاغ  ادخ  هک  دـینادب  دـینک  ناطیـش  ياهماگ  يوریپ  مه  زاب 
( هرقب  / 209 « ) .دنار یم  تمکح  ياضتقم 

ملـس رد  لخاد  ناناملـسم  هک  تسا  نیا  نآ  و  دـنک ، یم  نایب  ار  یناسنا  هعماج  رد  ینید  تدـحو  يرادـهگن  ظفحت و  هار  تایآ  نیا 
ینید تدحو  هک  دنریگ ، شیپ  هداد  ناشن  نآرق  هک  ار  یلمع  هقیرط  نآ  و  دنیوگب ، هدرک  زیوجت  نآرق  هک  ینانخس  نآ  اهنتو  دنوش ،
جراخ رطاخ  هب  رگم  دور  یمن  یموق  چـیه  غارـس  هب  تکاله  و  ددـنب ، یمن  تخر  اه  ناـسنا  يارـس  ود  تداعـس  و  دور ، یمن  نیب  زا 

رگید هتشذگ  ياهتما  لیئارسا و  ینب  تما  رد  هک  اهنآ ، ندرک  اجباج  و  ادخ ، تایآ  رد  فرصت  و  ملس ، زا  ندش 
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.تفای دهاوخ  نایرج  تما  نیا  رد  مه  نآ  ریظن  يدوز  هب  و  هدش ، هدید 

َّنِا الَا  : » هدومرف هداد و  ترصن  هدعو  ار  تما  نیا  یلاعت  يادخ  یلو 

(123  ) یعمج ملس  رد  لوخد  روتسد 

!« ْبیرَق َهّللا  ُرْصَن 

و دنک ، یم  هدافا  ار  دیکأت  اعیمَج »  » هملک دننام  یگمه ، ینعی  هَّفاک »  » هملک تسا و  انعم  کی  هب  هسره  میلست  مالسا و  ملس و  تاملک 
هب یگمه و  هب  طوبرم  هیآ  رد  رما  هجیتن  رد  سپ  دنوش  ملس  رد  لخاد  یگمه  دنا  هدش  رومأم  نینمؤم  دوب و  نینمؤم  هب  باطخ  نوچ 
رما میلـست  و  دـننکن ، ارچ  نوچ و  ادـخ  نید  رد  هک  عیمج  رب  مه  تسا و  بجاو  دارفا  کی  کی  رب  مه  تسا ، هعماج  دارفا  کی  کی 

.دندرگ وا  لوسر  ادخ و 

هب هک  مه  یملس  نآ  هدش ، نینمؤم  صوصخ  هب  باطخ  هک  یئاجنآ  زا  زین  و 
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، نانآ درف  درف  هب  تما و  عومجم  هب  قلعتم  تسا  يرما  و  تسا ، ندـش  لوسر  ادـخ و  ربارب  رد  میلـست  يانعم  هب  هدرک  توعد  شیوس 
کی کی  رب  مه  سپ 

ّتنس نآرق و  هاگدید  زا  تدحو  ( 124)

.نانآ عومجم  رب  مه  تسا و  بجاو  نینمؤم 

.وا هب  نامیا  زا  دعب  ادخ ، يارب  ندش  میلست  زا  دش  ترابع  دنا  هدش  توعد  نادب  هک  یملس  سپ 

یقیرط نآ  ریغ  هب  دنـشابن و  لئاق  يأر  هب  دادبتـسا  دید و  حالـص  دوخ  يارب  و  دننک ، ادخ  میلـست  ار  رما  تسا  بجاو  نینمؤم  رب  سپ 
اهر ار  ادخ  هار  هک  نیمه  رطاخ  هب  رگم  دشن  كاله  یموق  چـیه  هک  دـنیامنن ، ذاختا  رگید  یقیرط  دـنا  هدرک  نایب  لوسر  ادـخ و  هک 

تایح و قح  زین  و  دنتشادن ، نآ  رب  ادخ  هیحان  زا  یلیلد  چیه  هک  یهار  دندومیپ ، ار  سفن  ياوه  هار  هدرک ،
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.دندرک فالتخا  داجیا  سفن  ياوه  يوریپ  رثا  رد  هک  نیا  رطاخ  هب  رگم  دشن  بلس  یموق  چیه  زا  یقیقح  يدج و  تداعس 

(125  ) یعمج ملس  رد  لوخد  روتسد 

روظنم هکلب  تسین ، لـطاب  هب  وا  ياـه  توـعد  یماـمت  رد  وا  يوریپ  ناطیـش ، تاوـطخ  يوریپ  زا  دارم  هک  ددرگ  یم  نشور  اـجنیا  زا 
یم نید  يابیز  هفافل  رد  هداد و  تنیز  تسا  نید  زا  یبنجأ  هک  ار  یلطاب  و  دنک ، یم  نید  ناونع  هب  هک  یئاهتوعد  رد  تسا  وا  يوریپ 

تـسا نیا  نآ  ندوب  یناطیـش  تمالع  و  دنریذپ ، یم  ارنآ  لیلد  نودب  مه  لهاج  ياه  ناسنا  و  دراذـگ ، یم  نآ  رب  نید  مان  و  دـچیپ ،
.دنشاب هدربن  نآ  زا  یمان  دوخ  ینید  میلاعت  نمض  رد  لوسر  ادخ و  هک 

هک تسا ، ناطیش  زا  یئاهماگ  نآ  اهنت  ناطیش  تاوطخ  هک  دوش ، یم  هدافتسا  زین  انعم  نیا  نآ  دویق  مالک و  قایـس  تایـصوصخ  زا  و 
شور هقیرط و  رد 
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.دوش يوریپ 

هقیرط نامه  وا  هقیرط  هک  دشاب  نمؤم  هدننک  يوریپ  نیا  هک  مینک  ضرف  رگا  و 

ّتنس نآرق و  هاگدید  زا  تدحو  ( 126)

ره ارهق  دشاب ، بجاو  ملـس  رد  لوخد  ینمؤم  ره  رب  یتقو  و  تسا ، نامیا  رد  یناطیـش  هقیرط  ینمؤم  نینچ  هقیرط  مرجال  تسا  نامیا 
.دوب دهاوخ  ناطیش  تاوطخ  زا  يوریپ  نآ  زا  يوریپ  ناطیش و  تاوطخ  دنک  یط  ملس  نودب  هک  یقیرط 

امَّنِا ٌنیبُم  ٌّوُدَـع  ْمَُکل  ُهَّنِا  ِناْطیَّشلا  ِتاوُطُخ  اوُِعبَّتَت  ابِّیَط َو ال  ًالالَح  ِضْرَْالا  ِیف  اّمِم  اُولُک  ُساّنلا  اَـهُّیَا  اـی  : » هیآ ریظن  هفیرـش  هیآ  نیا  سپ 
.دوب دهاوخ  هرقب ) 168 و 169 /  « ) َنوُمَْلعَت ام ال  ِهّللا  یَلَع  اُولوُقَت  ْنَا  ِءاشْحَْفلا َو  ِءوُّسلِاب َو  ْمُکُُرمْأَی 

ْنَم ِناْطیَّشلا َو  ِتاوُطُخ  اوُِعبَّتَت  اُونَما ال  َنیذَّلا  اَهُّیَا  ای  هیآ « : ریظن  زین  و 
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( رون  / 21 « ) ِرَْکنُْملا ِءاشْحَْفلِاب َو  ُُرمْأَی  ُهَّنِاَف  ِناْطیَّشلا  ِتاوُطُخ  ِْعبَّتَی 

ْمَُکل ُهَّنِا  ِناْطیَّشلا  ِتاوُطُخ  اوُِعبَّتَت  ُهّللا َو ال  ُمُکَقَزَر  اّمِم  اُولُک  هیآ « : ریظن  زاب  و 

(127  ) یعمج ملس  رد  لوخد  روتسد 

.دشاب یم  ٌنیبُم » ٌّوُدَع 

رد هدش و  تعامج  هب  هجوتم  توعد  هَّفاک »  » هملک رطاخ  هب  ثحب  دروم  هیآ  رد  هک  تسا  نیا  ثحب  دروم  هیآ  تایآ و  نیا  نایم  قرف 
َّنَا َو  : » هیآ و  اُوقَّرَفَتال » اعیمَج َو  ِهّللا  ِْلبَِحب  اوُمِـصَتْعا  َو  : » هیآ يانعم  رد  ثحب  دروم  هیآ  سپ  تسین ، تیـصوصخ  نیا  هدربماـن  تاـیآ 

مالـسا و هعماج  هجوتم  باـطخ  هک  تسا ، ماـعنا )  / 153 « ) ِِهلیبَس ْنَع  ْمُِکب  َقَّرَفَتَف  َُلبُّسلا  اوُِعبَّتَت  ـال  ُهوُِعبَّتاَـف َو  امیقَتْـسُم  یطارِـص  اذـه 
.تسا هدش  دارفا  هعومجم 

هک ار  یفراعم  ماکحا و  یمامت  مالسا  هک  دوش  یم  هدافتسا  الاب  هفیرش  هیآ  زا 
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 . تسا هدرک  لفکت  دنک  یم  نیمأت  ار  مدرم  حالص  تسا و  رشب  تجاح  دروم 

هابتشا شزغل و  يانعم  هب  ُْمْتَللَز » « » ُتانِّیَْبلا ُمُْکتَءاج  ام  ِدَْعب  ْنِم  ُْمْتَللَز  ْنِاَف  »

ّتنس نآرق و  هاگدید  زا  تدحو  ( 128)

تلز هکنیا  اب  دـیتفر ، اطخ  هب  دـیدشن و  رگا  دـیوش ، ملـس  رد  لخاد  یگمه  میداد  روتـسد  هک  لاح  هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم  تسا و 
و دروخ ، یمن  تسکـش  سک  چیه  زا  شراک  رد  هک  تسا  يردتقم  زیزع و  ادـخ  هک  دـینادب  سپ  دوب  ناطیـش  تاوطخ  يوریپ  نامه 

تمکح قبط  رب  دـنک  یم  مکح  هچنآ  دوش ، یمن  جراخ  تمکح  زا  زگره  دـنار  یم  امـش  هراـبرد  هک  یئاـضق  رد  هک  تسا  یمیکح 
نآ يارجا  زا  دـناوتب  یـسک  هکنیا  نودـب  دـنک  یم  ارجا  تـسا  نآ  يارجا  نماـض  مـه  شدوـخ  درک  مـکح  هـکنآ  زا  دـعب  و  تـسا ،

(1) .دنک يریگولج 

ص:112

 . 150 2 ص : نازیملا ج : - 1

تنس نآرق و  هاگدید  زا  www.Ghaemiyeh.comتدحو  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 143زکرم  هحفص 119 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/7339/AKS BARNAMEH/#content_note_112_1
http://www.ghaemiyeh.com


تّنس هاگدید  زا  تدحو 

ُناْطیَّشلا ُهَفَطَتْخا  ُمُْهنِم  ُّذاّشلا  َّذَتْشا  اَذإَف  ِهَعامَْجلا ، یَلَع    ِ هّللا ُدَی  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص    ِ هّللا ُلوُسَر  َلاق  »

(129)

« ِمَنَْغلا َنِم  َهَّذاّشلا  َهاّشلا  ُْبئِّذلا  ُفِطَتْخَی  امَک 

ادج دنفـسوگ  گرگ  هک  نانچمه  دیابر ؛ یم  ار  وا  ناطیـش  دوش  ادـج  تعامج  زا  يدرف  هاگره  تسا ؛  تعامج  رـس  رب  ادـخ  تسد 
(1)  . ار همر  زا  هدنام 

تعامج يانعم 

َو هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  ٍدَّمَُحم  ُهّنُس    ِ هّللاَو ُهَّنُّسلَا  ِهَقْرُْفلا :  ِهَعامَْجلا َو  ِهَعِْدْبلا َو  ِهّنُّسلا َو  ِریسْفَت  ْنَع  َلئُس  ْدَق  َو  مالـسلا :  هیلع  ٌّیلَع  ُمامِْإلَا  »
« اوُُرثَک ْنإ  ِلِطاْبلا و  ِلْهأ  ُهَعَماُجم  ُهَقْرُْفلا  َو  اوُّلَق ، ْنإ  ِّقَْحلا َو  ِلْهأ  ُهَعَماُجم    ِ هّللا ُهَعامَْجلا َو  َو  اهَقَراف ، ام  ُهَعِدْبلا 
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ّتنس نآرق و  هاگدید  زا  تدحو  ( 130)

دمحم ّتنس  نامه  ّتنس  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : هقرفت  تعامج و  تعدب ، ّتنس ، يانعم  شـسرپ  هب  خساپ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
كدنا دنچ  ره  تسا  قح  لها  اب  ندش  تسدمه  تعامج  مسق  ادخ  هب  دشاب و  نآ  فالخ  هچنآ  تعدب  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

(1) .دنشاب رایسب  دنچ  ره  تسا  لطاب  لها  اب  یتسدمه  هقرفت  دنشاب و 

فالتخا ياهدمایپ 

« اهِّقَح ِلْهأ  یلَع  اِهلِطاب  ُلْهأ  َرَهَظ  ّالإ  اهِّیبَن  َدَْعب  ٌهَُّما  ْتَفَلَتْخا  اَم  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص    ِ هّللا ُلوسَر  »

راتفرگ دوخ  ربمایپ  زا  سپ  یتما  چیه  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 

(131  ) تعامج يانعم 

(2) .دنتشگ زوریپ  شناهاوخ  قح  رب  نآ  نایارگ  لطاب  هک  نآ  رگم  دشن  فالتخا 

«. اوکَلهَف اوفَلَتْخا  ُمُکَْلبَق  َناک  ْنَم  َّنإَف  اوُِفلَتْخَت ، ال  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص    ِ هّللا ُلوسَر  »

ص:114
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.دنتشگ (1) دوبان  دندش و  فالتخا  راچد  امش  ناینیشیپ  هک  دینکن ؛  فالتخا  مه  اب  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 

« مُُکبُوُلق َِفلَتْختَف  اوِفلَتْخَت  ال  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص    ِ هّللا ُلوسَر  »

.دوش (2) یم  هدنکارپ  راگزاسان و  ناتیاهلد  هک  دینکم  يراگزاسان  رگیدکی  اب 

اّمنإ َنیقِّرَفَتُم !؟ ُمْتئِج  اعیمَج َو  يْدنِع  نِم  ُمْتبَهَذأ  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص    ِ هّللا ُلوسَر  »

ّتنس نآرق و  هاگدید  زا  تدحو  ( 132)

« ُهَقْرُْفلا ُمُکَْلبَق  َناک  ْنَم  َکَلْهأ 

(1  ) .درک دوبان  یگدنکارپ  هقرفت و  ار ، امش  ناینیشیپ  هک  تسین  نیا  زج  دیتشگرب ؟ هدنکارپ  دیتفر و  هچراپکی  مه و  اب  نم  دزن  زا 

31754 ، 920 ، 895 ، 894 لامعلازنک :  1
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اونوکَت ْنأ  اورَذْحا  َو  ْمَُهلاوْحأ ، ِّرَّشلا  ِریَْخلا َو  ِیف  اورّکَذَتَف  ِلامْعَْألا ، ِمیمَذ  ِلاْعفألا َو  ِءوُِسب  ِتَالُثَْملا  نِم  ْمُکَْلبَق  ِمَمُْالِاب  َلََزن  ام  اورَذِْـحا  »
 . مَُهلاْثمأ

ِهب ُهَِیفاْعلا  ِتَّدـُم  َو  مُْهنَع ، َُهل  ُءادـْعَْألا  ِتَحاز  َو  مَُهلاـح ،)  ) مُهَنأَـش ِِهب  ُهّزِْعلا  ِتَمَِزل  ٍْرمأ  َّلُـک  اومَْزلاَـف  مِْهَیلاـح  ِتُواـفَت  یف  ُمتْرّکَفَت  اذإَـف 
.اِهب َو یـصاوَّتلا  َو  اْهیَلَع ، ِّضاحَّتلا  َو  ِهَْفلُِْالل ، ِموزُّللا  َو  ِهَقْرُْفِلل ، ِباِنتْجِْالا  َنِم  مُهَْلبَح : ِْهیَلَع  ُهَمارَْکلا  ِتَلَـصَو  َو  ُهَمْعِّنلا ، ِتَداْقنا  َو  ْمِْهیَلَع ،

، ِرودُّصلا ِنُحاشَت  و  ِبولُْقلا ، ِنُغاَضَت  ْنِم  مُهَتَّنُم : َنَهْوأ  َو  ْمُهَتَْرِقف ، َرَسَک  ٍْرمأ  َّلُک  اوِبنَتْجا 

(133  ) فالتخا ياهدمایپ 

ُءـالْمَْالا َِتناـک  ُْثیَح  اُوناـک  َْفیَک  اوُرُْظناَـف  ...مُکَْلبَق  َنینمْؤُْملا  َنِم  َنیـضاْملا  َلاوْحأ  اورَّبدَـت  .يدـْیَْألا و  ِلُذاـخَت  و  ِسوـفُّنلا ، ُِربادَـت  َو 
َْملأ .ًهَدِـحاو  ُمئازَْعلا  َو  ًهَرِـصانَتُم ، ُفویُّسلا  َو  ًهَدـِفارَتُم ،)  ) ًهَفِدارَتـُم يدـْیَْالا  َو  ًَهلِدَـتْعُم ، ُبُولُْقلا  َو  ًهَقِفَّتُم ،)  ) ًهَِفلَتْؤـُم ُءاوْهَْـالا  َو  ًهعِمَتُْجم ،

َو ُهَقرُْفلا ، ِتعَقَو  َنیِح  مِهِروُما ، ِرِخآ  یف  ِْهَیلإ  اوُراص  ام  یلإ  اورُْظناف  !؟ ِنیَملاْعلا ِباقِر  یلَع  اکوُلم  َو  َنیـضَرَْالا ، ِراْطقأ  یف  ابابْرأ  اُونوُکَی 
، ُهَدْئفألا ُهَِملَْکلا َو  ِتَفَلَتْخا  َو  ُهَْفلُْالا ، ِتُّتَشَت 
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ُصـصَق َیَِقب  َو  ِِهتَمِْعن ، َهَراـضَغ  مُهَبَلَـس  َو  ِِهتَمارَک ، َساـِبل  مُهنَع    ُ هّللا َعـلَخ  دَـق  َنیبِزاـحَتُم ،)  ) َنیبِراـحَتُم اوـُقَّرَفَت  َو  َنـیِفلَتُْخم ، اُوبَّعَـشَت  َو 
.َنیِربَتْعُْمِلل ارَبِع  مُکیف  مِهِرابْخأ 

لاوحا دـیزیهرپب و  دـمآ  امـش  زا  شیپ  ياه  تلم  رـس  رب  هدـیهوکن  تشز و  لامعا  ببـس  هب  هک  ییاهالب  زا  مالـسلا :  هیلع  یلع  ماـما 
.دینک يرود  دیشاب  نانآ  نوچ  هک  نیا  زا  دیروآ و  دای  هب  ار  نانآ  دب  بوخ و 

ّتنس نآرق و  هاگدید  زا  تدحو  ( 134)

تخاسرود نانآ  زا  ار  ناشنانمشد  دنادرگ و  ناشزیزع  هک  دیوش  راد  هدهع  ار  يراک  نامه  دیشیدنیب  نانآ  دب  کین و  لاوحا  رد  رگا 
زا نآ  دـیدرگ و  نانآ  دـنویپ  ثعاب  يراوگرزب  يراکوکین و  دـمآ و  ناشغارـس  هب  یناوارف  تمعن و  تشاد و  ناشهاگن  تسردـنت  و 
هک ییاهراک  زا  تسا و  ندومن  قیوشت  راک  نیا  هب  ار  رگیدمه  ندرک و  ینابرهم  رگیدکی  هب  ندیزرو و  بانتجا  یگدنکارپ  هقرفت و 

ینمشد اه و  لد  يزرو  هنیک  نوچ  ییاهراک  دینک ؛  يرود  درب  نیب  زا  ار  نانآ  تردق  تسکش و  ار  نانآ  تشپ 
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دیرگنب ...دیشیدنیب و  زین  دوخ  زا  شیپ  نانمؤم  لاوحا  رد  مه و  يرای  زا  نتـسش  تسد  رگیدکی و  هب  اه  ناج  ندرک  تشپ  اه و  هنیس 
رای اه  تسد  هنوگچ  دوب و  ناسکی  اه  لد  دوب و  یکی  اه  تساوخ  دـندوب و  مهارف  اه  تیعمج  هک  هاـگ  نآ  دـندوب  هنوگچ  ناـنآ  هک 

اه هدارا  فرژ و  ناشنیب  دندمآ و  یم  رگیدکی  کمک  هب  اهریشمش  دندوب و  مه 

(135  ) فالتخا ياهدمایپ 

رد هک  هاگ  نآ  دیرگنب  اه  نآ  راک  ماجرف  هب  زین  دندرک ؟ یمن  يرای  رهش  نایناهج  هدرگ  رب  دندوبن و  نیمز  رـسارس  نارتهم  ایآ  .یکی 
میسقت نوگ  هنوگ  ياه  هتسد  هب  تشگ و  ادج  مه  زا  ناشیاه  لد  اه و  نخـس  تسـسگ و  مه  زا  تفلا  هتـشر  داتفا و  ییادج  ناشنایم 

ار شناوارف  ياه  تمعن  دنکرب و  نانآ  نت  زا  ار  تمارک  هماج  دنوادخ  ماگنه  نیا  رد  .دنداتفا  مه  ناج  هب  هدش  هتـسد  هتـسد  دندش و 
ناتساد تفرگ و  ناشیا  زا 
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.دشاب (1) نازومآ  تربع  يارب  یتربع  سرد  ات  دنام  امش  نایم  رد  اهنآ  تشذگرس 

 «ُ هّللاَءاش ام  ّالإ  اهِّقح  ِلْهأ  یلَع  اِهلِطاب  ُلْهأ  َرهَظ  ّالإ  اهِّیبَن  َدَعب  ٌهَُّما  ْتفَلَتْخا  اَم  هّللا ِ،  ُْمیَأ  مالسلا :  هیلع  ٌّیلَع  ُمامْإلَا  »

هبطخلا 192. هغالبلا : جهن   1

ّتنس نآرق و  هاگدید  زا  تدحو  ( 136)

لطاب هک  نآ  زج  دـشن  فـالتخا  راـچد  دوخ  ربماـیپ  نآ  زا  سپ  یتما  چـیه  هک  مروخ  یم  دـنگوس  ادـخ  هب  مالـسلا :  هیلع  یلع  ماـما 
.تساوخن (2) ادخ  هک  اج  نآ  رگم  دنتشگ ، هریچ  شناهاوخ  قح  رب  تما  نآ  نایارگ 

َو ِلِطاْبلا ، َنِم  َنّوبُِحت  امیف  ٍهَقُرف  نِم  ٌْریَخ  ِّقَْحلا  نِم  َنوهَرْکَت  امیف  ًهَعامَج  َّنإف  هّللا ِ،  ِنیِد  یف  َنُّوَلَّتلا  مُکاّیإ و  مالـسلا :  هیلع  ٌّیلَع  ُمامْإلَا  »
« َیَِقب نّمِم  اْریَخ ، ٍهَقرُفب  ادَحأ  ِْطُعی  َمل  ُهَناحبُس    َ هّللا َّنإ 

رد یگچراپکی  اریز  دیزیهرپب ؛ ادخ  نیدرد  فالتخا  یگنردنچ و  زا  مالسلا :  هیلع  یلع  ماما 

ص:119

هبطخلا 192. هغالبلا : جهن  - 1
دیدحلا 5/181. یبأ  نبال  هغالبلا  جهن  حرش  - 2
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.تسا رتهب  دـشاب  یم  امـش  دـنیاشوخ  اما  تسا  لطاب  هچنآ  رد  یگدـنکارپ  زا  .دـیراد  یم  شوخاـن  ار  نآ  امـش  یلو  تسا  قح  هچنآ 
ناگتشذگ و زا  کی  چیه  هب  ناحبس  يادخ 

(137  ) فالتخا ياهدمایپ 

.تسا (1) هدرکن  اطع  یبوخ  ریخ و  ییادج  هقرفت و  رثا  رب  ناگدنام  یقاب 

ِهَقْرُْفلِاب َو  َهَقْرُفلا ، ِهَعامَْجلِاب  مُکَیطُْعی  و  ًهَدْقُع ، ًهَدْقُع  مُکَنیِد  َّلُحَی  ْنأ  ُدیُری  و  ُهَقُرُط ، مَُکل  یّنَُسی  َناْطیَّشلا  َّنإ  مالـسلا :  هیلع  ٌّیلَع  ُمامْإلَا  »
« ِِهتاثَفَن ِِهتاغََزن و  ْنَع  اُوفِدْصاَف  َهَْنتِفلا ،

یگچراپکی ياج  هب  دنالسگب و  ار  امش  نید  دنبدنب  دهاوخ  یم  دنک و  یم  راومه  ناسآ و  امش  يارب  ار  دوخ  ياه  هار  ناطیـش  انامه 
.دیوش (2) نادرگیور  شیاه  نوسفا  اه و  هسوسو  زا  سپ  .دروآ  دیدپ  داسف  هنتف و  یگدنکارپ  رثا  رب  دنک و  ناتبیصن  یگدنکارپ 

ص:120

هبطخلا 176. هغالبلا : جهن  - 1

هبطخلا 121. هغالبلا : جهن  - 2
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مِِهلِطاب یلَع  مِهِعاِمتْجِاب  مُْکنِم  َنولاُدیَس  َموَقلاِءالؤه  َّنأ  ُّنُظَءَال  هّللاَو ِ،  مالسلا :  هیلع  ٌّیلَع  ُمامْإلَا  »

ّتنس نآرق و  هاگدید  زا  تدحو  ( 138)

« مُکِّقَح ْنَع  مُِکقُّرَفَت  َو 

یگدـنکارپ هقرفت و  راچد  دوخ  قح  رد  امـش  دـندحتم و  هچراـپکی و  امـش  رب  يدوزب  موق  نیا  هک  منک  یم  ناـمگ  دـنگوس ، ادـخ  هب 
.دیتسه (1)

« مُهَْنَیب اوِفلتْخَی  َْمل  ام  َهَّیَُما  یَنب  یف  ُْرمَْألا  اَذه  ُلازَی  ال  مالسلا :  هیلع  ٌّیلَع  ُمامْإلَا  »

.دوب (2) دهاوخ  نانآ  تسد  رد  هتسویپ  تموکح  دتفین  فالتخا  هیما  ینب  نایم  هک  ینامز  ات 

« مُْهتَبلََغل ُعابَّضلا  ُمُْهتَداک  َُّمث  مُهَنَیب  اوفَلَتْخا  ِدَق  َْول  و  ِهیف ، َنورْجَی  ادَوِْرم  َهَّیَُما  ینَِبل  َّنإ  مالسلا :  هیلع  ٌّیلَع  ُمامْإلَا  »

(139  ) فالتخا ياهدمایپ 

رد هک  هاگ  نآ  دنزات و  یم  نآ  رد  هک  تسا  یتلهم  نادیم  ار  هیما  ینب 

ص:121

هبطخلا 25. هغالبلا : جهن  - 1
.31754 ، 920 ، 895 ، 894 لاّمعلازنک : - 2
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(1) .دندرگ هریچ  نانآ  رب  اهراتفک  دتفا  فالتخا  ناشنایم 

« ًهلالَض امُهادْحإ  ْتناک  ّالإ  ناتَوْعَد  ْتَفلَتْخا  اَم  مالسلا :  هیلع  ٌّیلَع  ُمامْإلَا  »

(2) .دوب یهارمگ  هب ) توعد   ) ود نآ  زا  یکی  هک  نیا  رگم  دشن  رگیدکی  فالخرب  توعد  ود  هاگ  چیه 

تسا یهلا  يرفیک  فالتخا 

ّتنس نآرق و  هاگدید  زا  تدحو  ( 140)

ْتّفَج ام  مُکَّنکل  َو  ِهیف ، ُهنَع ال  انْفَلَتِْخا  امَّنإ  ِهیف : ! ُمتْفَلَتِْخا  یّتَح  مُکَّیبَن  ُمْتنَفَد  اـم  ِدوهَْیلا : ُضَْعب  َهل  َلاـق  اَّـمل  مالـسلا :  هیلع  ٌّیلَع  ُماـمْإلَا  »
« َنُولَهْجَت ٌمْوَق  ْمُکَّنإ  َلاقَف  ٌهَِهلآ  ْمَُهل  امَک  اهلإ  اَنل  ْلَعِْجا  : ) مُکِّیبَنل ُمْتُلق  یّتَح  ِرحَْبلا  نِم  مُُکلُجْرأ 

هرابرد هدرکن  نفد  ار  دوخ  ربمایپ  زونه  تفگ : مالسلا  هیلع  یلع  هب  يدوهی  رفن  کی 

ص:122

همکحلا 464 و 183. هغالبلا : جهن  - 1

همکحلا 464 و 183. هغالبلا : جهن  - 2
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ایرد بآ  زا  ناتیاهاپ  زونه  امش  اما  .وا  دوخ  هرابرد  هن  میدرک  فالتخا  وا  ینیشناج  رد  ام  دومرف : ترـضح  دیدش ! فالتخا  راچد  وا 
امـش تفگ : وا  سپ  ریگ ، رظن  رد  ییادـخ  زین  ام  يارب  تسا  نایادـخ  ار  نانآ  هک  نانچمه  : » دـیتفگ ناـتربمایپ  هب  هک  دوب  هدیکـشخن 

(1) « . دینادان یمدرم 

همکحلا 317. هغالبلا : جهن   1

(141  ) فالتخا ياهدمایپ 

« تسا تمحر  نم  تما  یگدنکارپ   » يانعم

« ٌهَمْحَر یتُّما  ُفالِتِْخا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص    ِ هّللا ُلوسر  »

(2)  . تسا تمحر  نم  تما  یگدنکارپ  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص    ِ هّللا َلوسَر  َّنأ  اْوَوَراموَق  ّنإ  ُّيراصنَْألا : ِنمؤْملاُْدبَع  َُهلأَساَّمل  مالسلا :  هیلع  ُقداّصلا  ُمامْإلَا  »

ص:123

همکحلا 317. هغالبلا : جهن  - 1
(. 1/209  ) ضیفلا یف  ّيوانملا  لاق  ، 28686 لاّمعلازنک : - 2
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امَّنإ اوبَهَذ ، َْتبَهَذ و  ُْثیَح  سَیل  َلاق : ٌباذَـع ؟ مُهُعاِمتْجاف  ًهَمحَر  مُُهفالِتِْخا  َناـک  ْنإ  ُْتُلق : .اوقَدَـص  ٌهَمْحَر :  یتَُّما  َفـالِتْخا  ّنإ  َلاـق :
اوِفلَتْخَیَو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص    ِ هّللا ِلوسَر  یلإ  اورِْفنَی  ْنأ  مُهَرَمأَف  ...ٌهَِفئاط ،) ْمُْهنِم  ٍهَقِْرف  ِّلُک  نِم  َرَفَن  ـالوَلف  : ) َّلَـج َّزَع َو    ِ هّللا َلْوَق  َدارأ 

 ،ِ هّللا ِنیِد  یف  افالِتْخا  َال  ِناْدُلْبلا ، َنِم  مُهَفالِتْخا  َدارأ  اّمنإ  مُهومِّلَُعیف ، مِهِموَق  یلإ  اوعِجْرَی  َُّمث  اومّلعَتَیَف  ِهَیلإ 

ّتنس نآرق و  هاگدید  زا  تدحو  ( 142)

« ٌدِحاو ُنیِّدلا  اّمنإ 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هک  دننک  یم  تیاور  يا  هدـع  درک : ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  يراصنا  نمؤملادـبع 
نانآ یگدـنکارپ  رگا  مدرک : ضرع  دـیوگ ): یم  نمؤملادـبع   ) .دـنیوگ یم  تسار  دومرف : ماما  .تسا  تمحر  نم  تما  یگدـنکارپ 

تـسین دیا  هدیمهف  نانآ  وت و  هک  هنوگ  نآ  ثیدح  نیا  يانعم  دومرف : ترـضح  تسا ؟ باذع  ناشیا  یگچراپکی  سپ  تسا  تمحر 
هب دـنوادخ  ...دـننک .» یمن  چوک  یتعامج  ناشیا  زا  یهورگ  ره  زا  ارچ  : » هک تسا  لـج  زع و  يادـخ  نخـس  نیا  ربماـیپ  روظنم  هکلب 

نانآ

ص:124
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ار تامیلعت  دندرگرب و  دوخ  مدرم  دزن  سپس  دننیبب و  شزومآ  دنورب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  دزن  وس  ره  زا  هک  داد  نامرف 
ادخ نید  رد  یگدنکارپ  هن  تسا  ناشیاهرهش  زا  اهنآ  ندش  ادج  هدنکارپ و  ربمایپ  روظنم  .دنزومایب  زین  اهنآ  هب 

(143 « ) تسا تمحر  نم  تما  یگدنکارپ   » يانعم

.تسین (1) شیب  یکی  نید  اریز 

ییادج هقرفت و  تلع 

« ُساّنلا َفَلَتْخا  اَم  ُلِهاْجلا  َتَکَس  َْول  مالسلا :  هیلع  ٌّیلَع  ُمامْإلَا  »

.دندش (2) یمن  فالتخا  راچد  مدرم  دیزگ  یم  یشوماخ  نادان  رگا 

( نورِزأَت  ) َنورَزاَوَت الَف  ِِرئامَّضلا ، ُءوُس  َو  ِِرئارَّسلا ، ُْثبُخ  ّالإ  مُکَْنَیب  َقّرَف  ام  هّللا ِ،  ِنیِد  یلَع  ٌناوْخإ  ُمتنأ  امَّنإ  مالـسلا :  هیلع  ٌّیلَع  ُمامْإلَا  »
، َنوحَصاَنَت َو ال 

ص:125

.157/1 رابخالا : یناعم  - 1
.78/81/75 راحبلا : - 2
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« َنوّداَوَت َنولَذاَبَت و ال  َو ال 

ّتنس نآرق و  هاگدید  زا  تدحو  ( 144)

یمنرب ار  رگیدـکی  راب  ببـس  نیا  هب  تسا ، دـب  داهن  دـیلپ و  نورد  هتخادـنا  ییادـج  امـش  نایم  هچنآ  دـنرگیدکی و  ینید  ردارب  امش 
.دیزرو (1) یمن  یتسود  مه  اب  دینک و  یمن  ششخب  لذب و  مه  هب  دینک و  یمن  یهاوخریخ  مه  يارب  دیراد و 

(145  ) ییادج هقرفت و  تلع 

ص:126

هبطخلا 113. هغالبلا : جهن  - 1
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(153)

بلاطم تسرهف 

هحفص عوضوم 

7 همدقم ••• 

9 ّتنس ••• نآرق و  هاگدید  زا  تدحو 

9 بّزحت ••• عطقت و  زا  عنم  تایآ  لوا  هتسد 

11 تدحو ••• زا  سپ  فالتخا  زا  عنم  تایآ  مود  هتسد 

18 ندش ••• تسس  عزانت و  زا  عنم  تایآ  موس  هتسد 

23 تقیقح ••• فشک  زا  سپ  هقرفت  زا  عنم  مراهچ  هتسد 

31 بازحا ••• فالتخا  تایآ  مجنپ  هتسد 

32 یقیقح ••• یلوصا و  تدحو 

(146)

33 میرک ••• نآرق  هاگدید  زا  یمالسا  تدحو  هناگتشه  ياهدامن 

34 تدحو ••• روحم »  » نایب

34 تدحو ••• ياهدرواتسد »  » يروآدای

ص:127
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بلاطم تسرهف 

هحفص عوضوم 

35 فده •••» هار و  لصا و   » تدحو رب  دیکأت 

36 راثیا •••» يراکادف و   » ییارگ قالخا  رذب  تشاک 

37 گرزب •••» ياهتیلوؤسم   » الاو و فادها  ضیوفت 

38 يرترب •••»  » ياهرایعم نایب 

39 كرتشم •••» طاقن   » رب دیکأت 

(147)

40 وگ ••• تفگ و  تبثم  ياه  هویش 

41 نآرق ••• دید  زا  تدحو  يارب  وگ  تفگ و  تایبدا  طیارش و 

41 وگ ••• تفگ و  تامدقم 

44 وگ ••• تفگ و  فرط  ود 

46 رترب ••• باختنا 

ص:128
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بلاطم تسرهف 

هحفص عوضوم 

46 مانشد ••• زا  زیهرپ  نارگید و  دیاقع  هب  مارتحا 

47 وگ ••• تفگ و  عوضوم 

49 بسانم ••• يزاس  اضف 

(148)

51 یمالسا ••• تدحو  ققحت  يارب  وگ  تفگ و  هویش 

52 وگ ••• تفگ و  زا  فده 

53 مالسلا •••  هیلع  یلع  ماما  هاگن  رد  تدحو 

55 تدحو ••• هب  لوصو  هار 

62 تدحو ••• يوس  هب  توعد 

64 داّحتا ••• يوس  هب  توعد 

69 نایارگ ••• فالتخا  راظتنا  رد  میظع  باذع 

ص:129
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بلاطم تسرهف 

هحفص عوضوم 

71 تسا ••• تدحو  لماع  نآرق  هب  تشگزاب 

(149)

72 هقرفت ••• ياهدامن  بیرخت 

75 دجسم ••• هرهچ  رد  يا  هناختب 

78 دینکن ••• دامتعا  بناج  هب  قح  ياه  هفایق  هب  اهنت 

82 ینامسآ ••• ياه  باذع  فیدر  مه  هقرفت 

84 تسا ••• كرش  هناشن  هقرفت 

86 تسا ••• دیحوت  هرمث  تدحو 

89 هقرفت ••• زا  زیهرپ  تدحو و  ظفح  تیمها 

91 قافن ••• هقرفت و  یتشز 

94 یمالسا ••• تدحو  اب  یلم  رادتقا  هطبار 
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بلاطم تسرهف 

(150)

هحفص عوضوم 

96 تسا ••• تدحو  لماع  بهذم 

99 تساه ••• تلم  تسکش  لماع  هقرفت 

101 یمالسا ••• هعماج  رد  هقرفت  داجیا  زا  یهن 

105 یعمج ••• ملس  رد  لوخد  روتسد 

113 ّتنس ••• هاگدید  زا  تدحو 

113 تعامج ••• يانعم 

114 فالتخا ••• ياهدمایپ 

122 تسا ••• یهلا  يرفیک  فالتخا 

123 تسا •••» تمحر  نم  تما  یگدنکارپ   » يانعم

(151)

125 ییادج ••• هقرفت و  تلع 
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ناوج ریسفت  ینآرق  هسسؤم  بوتکم  راثآ  رد  درفب  رصحنم  یگژیو  تفه 

لماک يراذگ  بارعا   1

یکیفارگ یعادبا  دلج  حرط   2

زاون مشچ  هنوگرعش و  ییارآ  هحفص   3

هسسؤم یگنهامه  اب  پاچ  يرادرب و  هخسن  هنوگره  ندوب  دازآ   4

دوش یم  هتفرگ  سپ  ندوب  ملاس  تروص  رد  هدافتسا ، شورف و  زا  سپ  هسسؤم  تالوصحم  همه   5

(152)

رادیرخ طسوت  طاسقا  نییعت  اب  دقن و  تمیق  هب  یطاسقا  شورف   6

اوتحم دییأت  هناشن  هب  طیارشلا  عماج  دهتجم  کی  لقادح  ياضما   7

عمج اب  ار  ینآرق  باتک  هنومن  کی  نونکات  شیپ ) لاس   1430  ) مالسا ردص  زا  سک  ره  هک  یتروص  رد 

 . دریگ یم  هزیاج  ار  هرمع  رفس  هنیزه  دهد  هئارا  هسسؤم  نیا  هب  روکذم ، هناگ  تفه  ياه  یگژیو 

( دوش یم  ماجنا  ، هدش هراشا  یگژیو  تفه  يانبمرب  هسسؤم  تالوصحم  لک  يراذگ  تمیق  )

ص:132
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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